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VOO R-REDEN.

|Unfl:igc Lezer : ik agte het nodig

te wezen, om aan U E. bekend

te maaken , uyc wat oorzaake

ik dit Boek (welke ik genaamt heb den

GuUe-Spegel) hebbe gefchreven, op dat

niemand en oordeele , voor en al eer hy de

zaake wel hebbe verdaan. Zo zal O E.

dan gelieven teweeten, dat ik niet en heb-'

be voorgenomen om ymand hier mede te

beftryden, ofte nadeel te fpreeken : want

ik in zulker voegen (na de Leere Chrifti)

eerft den Balk uyt mijn eygcn Oogen
moefte trekken, en dan den Splinter in

mijns Naaften Oogen aan wyzen. Maar

het geene dat mijn doelwit is, het welke

my bewogen heeft, om dit te Schryven,

is alleen deoorzaak om ledigheyd te mey-

den die een baarmoeder is van veel kwaad

,

en om my zelven en een ander hier door te

keren ; want zo ymand een goede zaake u

A 3
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VOO R-RE EDEN,
leerd, hy zal daar door geftigt werden;

gelijk ter contrarie, kwade zaaken ont-

ftigtinge aan brengen. Alzo heeft my
goed gedagt, in plaats van ledigheyd dit

Boek te fchryven , hoewel het na geen Ge-

leerdheyd en ruykt : nogtans hoopende dat

het tot ftigtinge zal dienen, en de mee-

ninge van een goede zaake zal konne ver-

ftrekken : biddende een ygelik die dit

Boek ziet, ofte doorleeft, mijn fouten

en abuyzen te willen verfchoonen, wel

weetende, dat dit Werk uyt geen Hoog-

geleerde Schat-kamer is voort gebragt,

DU Bock is niet gemaakt om '^mand meê te kwellen :

Maar zoekt tot kering zulks een yder voor te /lellen ;

Dog zo dit [legte Werk tot fligting konde jlrekken :

Dat was mijns Herten wenfch om tot de Deugd te trekken

Mijn Naajlen , dat zoud"*my op 't hoogfle doen verblijden
,

Ik wc?ifch geen heter loon : want dan zoud' fallen tijden

Dit JVerk my zijn een vreugd. Hierom zo is mijn bede.

Dat gy u met dit Boek (o Lezer F) houd te vrede:
En laat Neus-wijzigheyd ^ nog Mugge-zifteryen
Niet plaatzen in u Hert, 0711 tegens my iejlryen,

Zo ymand Fouten vind, ik laat iny onderwijzen ,

Wk dat ha beter maakt , ik zal het bejic prijzen»

DEN



DEN

A U T H E U R
T OT D E N

LEZER.
ZO ymand weeten wil, waar meed' dat ik mijn tijd.

Die koft'lijk is, in plaats van lediglieyd verflijt:

Ik zeg , zo ymand denkt , wat of dit mogte wezen

,

Die neem dit Boek ind'Hand, en ga dat eens door-lezen.
Zo zal 't weetgierig Hert daar van haaft zijn verzaad.
En klaarlijk zien waar in mijn Tijd-verdrijf beftaat

:

Maar denkt niet dat ik heb dit Werk voor my genomen.
Als of hier aan den dag een Meefter-ftuk zoud' komen

:

Ik ben niet Hoofs-geleerd , nog van Geleerden aard.

Natuure is alleen de Moeder die het baard.

Al vald het u wat flegt , en wild het niet veragten,
't is niet voor zulk een Volk die kloek zijn van gedagten;
Die op het hoog Toneel van Parnas zijn gevoed.
Maar voor d'Eenvoudigheyd , die kleyn zijn van gemoed ,

Die nedrig zijn van Geeft , die voeg ik toe met vreugden ,

Dees mijn Opwekkinge der Chrisïelyke Deugden.
Dog zo daar eenig Menfch mogt denken by geval

,

Dat zulk een llegten Stijl geen ftigting geven zal

,

Hoewel ik anders hoop ; genomen 't mogt zo vallen

,

't Veroorzaakt evenwel geen zwarigheyd met allen.

A 4 'tOnt^



TOT DEN LEZER.
t Ontftigt my zelven niet, my dunkt ik hier by blijf:

Want op het aldermeeft zo is 't een Tijd-verdrijf.

Wat zal ik anders doen, zal ik gaan door de Straatcn?

Schoon ofhet is vergeefs, en daar mijn tijd in laten.

Of zal ik na wat Nieuws geduurig vroeg en fpaad

Om hooren, hier en daar, hoe 't in de Waereld gaat?

Of zal ik even ftaag met fnappen my geneeren.

En laten luy en leeg mijn Tijd voorby paffeeren ?

Zal ik met Haat en Nijd, met Tweedragt ende Twift,

Mijn Tijd ook brengen door, is dat niet heel gemift?

Of zal ik in de Kroeg nog gaan op 't alder-lelle?

NeenVriend, naikbemerk, mijn Tijd-verdrijf is 't befte.

OPWEK-



OPWEKKINGE
Tot

L1EFDE5 GEtooVE enHooPE.

Zeer Geliefde,

l^zen Heyland ende Zaligmaaker

Jefus CJiriftus, zegt by Joh, 3 : i<J.

Alzo liefheeft God t de Waereld ge-

had, dat hy zijnen Eenigen Zoone
heeft gegeven , op dat alle die in hem geloo-

ven niet verlooren en worden. Ziet, wat een
uytmuntende en gulden trooft is dit voor al-

le Menfchen, die mee hertelijk: verlangen na
haare Zaligheyd tragten. Ach! dat vvy deze

uytnemende weldaad onzes Godts te regte

erkenden, hoe zoude het Herte des Men-
fchen met een keten der dankbaarheyd om-
ringt zijn ; Hoe zouden de groote en wonder-
lijke Daaden des Almagcigen uytgebreydet

werden? Ja gewis, wy zouden bewogen wer-
den , om met David te zeggen , Tf, 1 03 . Looft

den Heere mijne Ziele: ende al wat binnen in

my is zijnen Heyligen Naarae, Looft den
Heere mijne Ziele, ende en vergeetet geene

A 5 vaa



lo GuïdeSpiegeï ,^
ofte Opzvckkinge

van zijne weldaaden. Die al uwe ongereg-

tigheyd vergeeft, die alle uwe krankheden

geneeft. Die u leven verloft van 't verderf: die

u kroond met goedertierenheyd ende barm-

hertigheden. Barmhertig ende genadig is de

Heere, lankmoedig, ende groot van goeder-
tierenheyd. Het xoude in ons vorderen , om
met den Apoftel Paulus te fpreeken, GaL 2 :

ao. Ik leve nu niet meer mijn zeiven*, maar het

leven dat ik leve, datleef ikdoor dengeloove

des Zoons Godts, Qefu Chrifti) die my lief

gehad heeft j en heeft hem zelven voor my o-

vergegeven: en niet alleen my, maar alle die

2Lijn verfcheyninge verwagten. Ja, ik agthet

alles voor fchade te wezen, omChriftumte
gewinnen , niet hebbende mijn geregtigheyd

,

maar die van mijn lieven en getrouwen Zalig-

maaker. Wy zouden daar voor uyt-roepen

:

O diepte der Rijkdommen > beyde derWijs-

heyd ende der KennilTe Godts! Hoe onbe-

grypelijk zijn zijne Oordeelen, en hoe ongron-

delijk zijn zijne Wegen. Want wie heeft des

Heeren zin gekend^ Of wie heeft zijn Raad-

gever geweeft? Of wie heeft hem te vooren

wat gegeven , en het zal hem vergolden wer-

den? Want uyt hem, en door hem zijn alle

.dingen. Hem zy de prijs in der Eeuwigheyd.



Tot Chrijlelijkc Deugden, ii

Amen. Rom. ii: 33. Hierom laten wy onze

oogen liaan op de vermaaninge des Apoftels

Pauli, die ons op 't aldervriendelijkfte aldus

aan fpreekt 5 zeggende : Broeders, ik bid u door

de barmlierdgheyd Godts, ja of Godt zelve

u lieden door ons bade 5 begeeft uwe Lighaa-

men Gode tot een levende en welbehagcnde

OfFerhande, welke is uwen redelijken Godts-

dienft. Laat ons met Mofes Hebr. 1 1. De i ief-

de tot Godt aanvaarden ^ dewelke liever met

Godts Volk verdrukking woude lijden 5 dan

de teydelijke nuttigheyd der Zonden te ge-

bruyken; want daar ftaat: Hy zag op de ver-

geldingedes loons. Hy zag, datdeGodcA-
brahams, de Godt Haacs, de Godt Jacobs,

zulk een vriendelijken Godt was over die

geene die hem vreezen, gelijk de Wet zeyd

:

Ik doe barmhertigheyd aan veel Duyzenden

,

die my liefhebben, en mijne Geboden hou-

den. TercontrariewiftMofeswel, dat Godt
regtveerdig was om de Zondaaren te ftrafFen

met fchrikkelijke plagen, als T>eut. 5. ftaat.

Ik ben de Heere uwe Godt, fterk ende yve-

rig, die de Misdaad der Vaderen bezoeke aan
de Kinderen, tot in 't derde en vierde Lid,

der geener die my haaten ; En Rom. 12:19. My
is die wraake, ik zal 't vergelden, fpreekt de

Hee^



12 Gulde-Spiegel, ofte Opivekkingc

Heere. Beminde, laat ons daarom wegwer-
pen deWerken der Duyfterniffe, Rom, 13:12.
en aan doen de Wapenen des Ligts. Die Ge-
ftolenheeft, dat liy niet meer en èteele: maar
werkt liever met zijn Handen dat goed is

,

Eph.^\ 28. Die Overfpel gedaan heeft 5 dat hy
niet meer Overfpel en doe, maar gebruyke
zijn leden Gode ten dienfte. Die Dronken,
gulzig ofte overdadig is geweeft, hetzelfde

niet meer en pleege, maar gebruyke de Spij-

ze en Drank voortaan matelijk, en geve zijn

Wederpartye geen oorzaakom te lafteren. En
zo wie den teyd zijns Levens heeft godloos

door gebragt, die leere dog Godt vreezen,

en den Zatan niet langer als een boos Inftru-

ment ten dienfte ftaan. Want , 6 lieve Men-
fche ] weetgy niet dat gy dwaald , wanneer gy
van den Almagtigen afwijkt? En begeeft u tot

dienfte, ja onder de ilavernye der Zonden

,

waar mede den Duyvel gediend werd, die

een Menfchen-moorder is van den beginne
aan. Ik bidde u uyt hertgrondelijke toegene-

gentheyd, dat gy dog den Heere zoekt, de-

wijle hy te vinden is : want de Propheet jefaia

vermaand ons daar toe, met een vriendelijke

beweegreden, zeggende: De Godlooze late

af van zijne wegen, en de Ongeregtige van

zijne
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Tot Chriftclijkö Deugden. 1

3

rijne gedagten 5 en bekeere hem tot den

Heere, zo zal liy zijner ontfermen: want

onze Godt geneygt is om te vergeven.

ó Heerlijke trooft! ons alle Nietwaardige,

ja Doodwaardige Zondaren bewezen ia

Chrifto Jefu den Beminden; daar over den

Propheet Efaia Caf, i vers 18. uyt roept:

AI waaren uwe Zonden zo rood ais Bloed,

zo zullen zy nogtans Sneeuwit werden, al

waaren zy als Rozijn-verwe, zullen zy nog-

tans als witte Wolle zijn. En onzen Hey-
land en Zaligmaaker die zo liefFelijk en aan-

genaam zijn llemme als een klaare Bazuyne
verheft, roepende: Komt alP totmy, die

belaft en beladen zijt; ik zal u verkwikken,

en gy zult rufte voor uwe Ziele vinden,

Matth. 11: 28. Ik ben de Weg, de Waarheyd
en het Leven , niemand komt tot den Vader ,

dan door my. En wie totmy komt, enzalik

niet uyt werpen. Maar die in my Gelooft,

(^gelijk de Schrift zeyd) flroomen des Leven-
den Waters zullen uyt zijnen Buyk vloeyen.

Want ik ben een Herder : ik laat mijn leven

voor mijn Schapen. Waarom zullen wy dog
beweegt worden, om onzen eenigen getrou-

wen Hoogen-priefter 5 Koning en Zaligmaa-

ker , niet uyt grond des herten lief te hebben

:

die



14 Quldcn-Spiegel , ofte Opwekkinge

die om onzent wille in de Wereld is geko-

men en de gedaante eens Dienft-knegts heeft

aan genomen ^ en een weynig teyds minder

geweefi: dan de Engelen in den Hemel De
verv^olginge, veragtinge? lafteren^ verfmaad-

heyd 5 alleen uyt liefde ^ om ons elendigeMen-

fchen goedwillig heeft geleden. Gelijk ge-

fchreven ftaat : De vyerige liefde uwes Huys
heeft my verllonden. Daarom zegt de Pro-

pheet, Efa. J3: 7. Hy droeg onze Krankhe-

den, enonzeSmertennamhyophem; doen

hy geftraft en Onteerd werde, zo deede hy
2z.ijnen Mond niet op, gelijk een Lammeken
dat ter Slagt-bank geleyd word, en als een

Schaap dat ftom is voor zijnen Scheerder, dat

zijnen Mond niet op en doet. Ziet, wygin*
gen al dooiende gelijk als Schaapen; een y-
gelijk zag op zijnen Weg; maar de Heere
worp alle onze Zonden op hem, en zegt zeer
trooftelijk: Ik heb u tér aangenamer teyd ver-

hoord, en ik heb u in denDagderZaligheyd
geholpen, en hebbeu behoed Juychtgy He-
melen, en gy Aarde verWijd u: Looft gy Ber-

gen met Juychen: want de Heere heefr zijn

Volk getrooft, en het jammerd hem haarder

elenden. Ogrootegetrouwigheydl want alzo

fpreekt de Heere; magookeea Vrouwe haars

Kinds



tot ChriftcUjke Deugden, 15

Kinds vergeeten , iit zy niet ontfermt des Zoons van
haar Lighaam, en of zulke des zelven al vergate,

zo wil ik nogtans uwes niet vergeeten, ziet, in de
Handen heb ik u geteekend. Broeders, wat zal ons

hinderen5om van deze Aardfche teydelijke zaaken het

aangezigt afte keeren jen aan doen de Wapen-ruftin-

gc Godes, met welken wy alle de Vyerige Pijlen des

Zatans konnen uyt bluflchen? Ey ! laat onsheenen
gaan , en vrugt dragen , na de vermaninge des Apo-
Itels Jacobi , uyt onze vrugten ons Geloovc betoonen,
en niet meer door onze fnoode liefkozende Zonden,
met fmaad zulk een getrouwen , liefhebbenden Za-
ligmaaker het Herte door-lleeken. ISIiet meer hem
bloedige druppelen Zweet doen uy t perzen , wanneer
hy met zugten en beven benauwt zijnde, zeyde:

Mijn Ziele is bedroeft tot der Dood. Wanneer als de

eenige Zoone des Almagtigen door de laft der Zonden
zo geperft wierde , dat hy zeyde met fmeeken : Mijn
Vader , is 't mogelijk , laat dezen Drinkbeker van my
gaan. Ja, wanneerals de Pijne der eeuwige Vervloe-

kinge, en des rcgtveerdigcn loorns Godts over de
Zonde,tot aan zijn Ziele waare geklommen,met luy-^

der ftemme moeft uyt roepen : Mijn Godt , waarom
hebt gymy verlaten ? Matt. 2.7 : 46. Daarom laat ons=

aan doen alle Wapenen Godts , want wy hebben den
ftrijd niet tegen Vleefch en Bloed , maar tegen de 0--

verfle,tcgen de Geweldige der DuyfternisdezerEeu*
we 5 tegen de Geeftelijke boosheden in der lugt. Laat
ons na den raad Pauli dotn^Ej)hef. 6:

1
3 . Die ten twee-

demaal zegt : Hierom neemt aan de geheeIeWapenen
Godts, op dat gy meugtinden Bopzen-dagweder-

flaan^



l6 Culde-Spiegeï , ofte OpivekUnge

weder- ftaaii , al volbragt hebbende , en blyven flaati^

de > zo Ihat dan , uwe Lendenen omgord hebbende
metdeW aarheyd , de Borfl bedekt hebbende met de
Regtvcerdigheyd, en de Voeten gefchoeyd metde
veerdigbeyd des Êuangelii des Vredes. Boven al,neemt

aan den Schild des Geloofs , waar mede gy meugt alle

Vyerige Pijlen des Boozen uyt bluflchen. En neemt
den Helm der Zaligheyd, en dicnd Godt, en het

Zweerd des Geeftes , 't welk is GodtsWoord met alle

biddinge en fmeekinge , biddende t'aller-teyd in den
Geeft ; pp dat wy met Paulusftcrk mogen werden, en
zeggerf: Wie zal de Uytverkoorene befchuldigen?

Godt is 't die Regtveerdig maakt, wie zal Verdoe-
men \ Chrillus is voor ons geitorven

,
ja veel meer, die

ook opgewekt is , die ook ter Regter-hand Godts is ,

dewelke ook voor ons bid, W ie zal ons van de liefde

Chriltifcheyden? Verdrukkinge; ofBenauwtheyd,
of Vervolgmge, ofHonger, ofNaaktheyd,ofVer-
vaarlijkhcyd , ofZweerd ? 'Want ik ben verzekerd ,

dat nog Dood, nog Leven,nog Engelen5nog Overhe-
den, nog Magten, nog tegenwoordige, nog toeko-

mende dingen, nog hoogte, nog diepte, nogeenige
andere Creatuuren , ons zal konnen fcheyden van de
liefde Godts,welk is in ChriftoJefu onzen Heere. En
wy dan zo gefterkt zijnde, leerdPaulus: Is 't dan dat

gy met Chrifto opgewekt zijt, zozoekt 'tgeenedat
boven is, daar Chriftus is zittende ter Regrer- hand
Godts . Bezorgt dat Hemels is , en niet dat op der -v ar-

den is : want wy zijn geftorven , en ons leven is met
Chrifto verborgen , en ds Chriftus onze leven zal ge-

openbaard wezen , dan zultgy ook met hem geopen-

baard



m ChHficUjke Deugden^ If

baard werden in Heerlijkheyd 5 Colojf. 3; vers -^^ Zo
dood dan uwen Aardfche leden 5 Hoererye, Onrey-

nigheyd, kwade bewegingen, kwade begeerten^

en gierigheyd, welke is Afgoden-dienft,om den wel-

ken de toorn Godts komt over de Kinderen der on-

gehoorzaamheyd. Maar legt ook aftoorne, verbol*

gentheyd, kwaadheyd, lafleringe, vuyl fpreeken

uyt uwen Monde , L ieget niet d'een tegen den ande-

ren, na dat gyuyt gedaan hebt den Ouden-menfch,
met zijneWerken > en hebt aangedaan den Nieuwen,
dewelke vernieuwt word tot kenniffe , na de gelijke-

nifle des geenen die hem gefchapen heeft. Zo \^eefl:

dan bekleed als uytverkoorene Godts, Heyligenen

Beminde des Heeren , met hertgrondel jjke barmher-

tigheyd) vriendelijkheyd, ootmoedigheyd,zagtmoe-

digheyd, lankmoedigheyd , malkanderen verdra-

gende , en malkanderen vergevende , is 't dat ymand
tegen u eenige klagten heett >

gelijk Chriftus u ver-

geven heeft,doet gy ook alzo. En boven dit allesjdoet

aan de Liefde, welke is de band der volmaaktheyd.

Het geloove is een vei zekerheyd der dingen die men
hoopt , en een bewijs der dingen die men niet en ziet

:

want om dit zijn de Ouden met getuygenifTen ver*

cierd. Door het Geloove verltaanwy dat de Wa^reld
door Godts Woord bereyd is , zo dat de dingen die

wy zien, niet uyt zienelijke dingen gemaakt zijn,

Hebr, i ; i. Voorwaar voorwaar zegge ik u: Wie
mijnW oord hoord , en gelooft hem die my gezonden
heeft, die heeft heteeuwige leven. Joh,^: 24. We«
deiom,wie in den Zoone gelooft,die heeft het eeuwig
Itvtn^Joh.-^: 16, Uwe Herteen worde niet beroert,

gelooft gy in Godt, gelooft ook in myj JohA^: %*

B Wan?



iS ' Guldè-Spiegd, ofte Opwekkïnge

Want is 't dat gy met uwen Monde beleyd den Heere

Jefum ,cn met uwe Herre gelooft , dat Godt hem van

den Dooden op-gewekt heeft, zo zultgy behouden

worden, Rom. lo : 9. Dit doende, zo hebben wy deze

valle belofte , die uy t het geloove is vloeyende, name-
lijk:, een onwankelbaare hoope, daar Paulus tot den

Hebr. 9: 18. Zeer treffelijk aldus vanfchrijfc : Om
dat wy door twee onveranderlijke dingen, in den

welken dat het onmogelijk is , dat Godt liegen zoude

fterkentrooft hebben zouden ,wy die hier onzen roe-

vlugt genomen hebben , om de voorgcltelde hoope
valt te houden, dewelke wy hebben als een AnJcer der

Zielen , die zeker en vafl is , en in ga-\t tot in het geene

dat binnen den voorbank is, dnardevoorlooper Jelus

voor ons in gegaan is , na de Ordeningc Melchizedek y
Hooge-prieiter inder Eeuwigheyd. Daarom fchort

op de lendenen uwes verftands , , weell nugtcren , en

hoopt volmaaktelijk op de genade die u aangeboden

werd in deopenbaaringeJefu.Chrifli, i Petr. 1:13.
W ant hier toe arbeyden v/y,en worden verfmaad,om
dat wy in den levenden Godt hoopen, die ccn Za-
ligmaaker is aller , maar allermeefl der Geloovigcn y

Z I^im, 4; I o. Wantal wat te vooren gefchreven is,dat

tot onzer ftigtingc gefchreven , om dat wy door lijd-

zaam heyd en vertroodingcdcr Schriften,hoope heb-

ben zouden. Rom, 15:4. Dewijle wy dan zodanige

iioope hebben, gebruyken wy groote vrymoedig-
heyd, 2 Cör. 2 ; 16. Wantwy zijn in hoope Zalig ge-

warden , J<om. 8 ; 24. En de hoope en maakt ons niet

befchaamd: want de liefde Godts is in onze Herten
uytgeitortjdoordenH . Geeft,die ons gegeven is^Rom.

f ; f. Daarom zegtPaulus^ Cö//ö/^3;i4. Boven al (ditX

doet



I Tot Chrijïetijke Deugden. I5

dóet aan de Liefde, dewelke is de band ótr volko»

mrntheyd. Weeft haafteiijk eensgezind op malkan*
der,niet hoog gevoelende van u zelven : maar met den
nedrigenu voegende 5 i?öw. 12; 16, Gy die uwe Zie-

i

len geieynigt hebt in de gchoorzaamheyd en waaB?
heyd , door den Geeft des Heeren , hebt malkande-
renvyeriglijklief uytecnreyn Herte, i Petr. 1 :it.

I Geliefde , kat ons malkander liefhebben:want de lief-

de is uyt Godt ,en zo wie liefheeft die is uyt Godt ge-

booren 5 enkend Godf. t/ie niet liefen heeft, die en
kend Godt niet,want Godt is de liefde, i Joh. 4 ; f.Zo
laat ons dan van gantfcher herten Godt liefhebben^

en ons Geloovebetoonenkragtig te zijn door de lief-

<ie : want het is onmogelijk zonder Gëloove Gode te

behagen. E n nu Jeze drie,Geloove,Hoope en Liefde,

maar de meeftc van deze is de Liefde. Zy is lankmoe-
dig, zy IS vriendelik , de liefde en.is niet afgunftig , zy
enisnietligtvaardig, niet opgeblazen, zyen draagt

haar niet oneerlij k , zy en zoekt haar eygen niet , zy
en word niet verbitterd, zyendenkt geen kwaad j zy
verblijd haar nietinonregtvaardigheyd> maar in dê
\vaarheyd;zy verdraagt alle ding,zy gelooft alle diilgi

iCör.i3;4.Hieromdan,BemindeindenHeeie,waaktj
ftaat in het Geloove , houd u als Mannen, weeft fterk

^

doet alle uwe dingen in de Liefde, I Cor. id/ij.Weeft
hertelijk beweegc tot malkanderen met Broederlij-»

ke Liefde : d*een den ander met eere voorgaande ^

ftict traag in bencerftinge: vyerig vanGeefte, die»

nendeden Heere ^ verblydendc in der Hoope : gedul*
dig in der Verdrukkinge, geduurig in den Gebede^
Rom, 1 1 ; 10. Weetende , dat wy niet met verganke*
lijke dingen, Zilver ofGoud verloften zijn uyt ome

B % ydele
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ydele wandelingejdie ons van denOuden overgegeven

was : maar met den dierbaare Bloede Chrifti , als een

onftrafFelijkenen onbevlekten Lams , dewelke voor-

zien wasvoor de ScheppingederWaereld^maar is ge-

openbaard in de laatlte Teyden , om uwent wille. Gy
die door hem gelooft in Godt , die hem uy t den Doo-
den op gewekt heeft , en hem Heerlijkheyd gegeven
heeft, op dat gy geloove en hoope op Godt hebben
zoud : gy dieuwe Zielen gereynigt hebt in de gehoor-

zaamheyd der waarheyd, door den Geeft tot onge-

veynsde Broederlijke liefde, hebtmalkanderenvye-
riglijk lief uyt een reyn Herie, i Petri i ; 24. Want
alle Vleefch is als Gras,en alle Heerlijkheyd des Men-
fchen is als de Bloeme desVelds , het Gras is verdorret

en de Bloeme is af-gevallen : maar het Woord des

Heeren blijft in der eeuwigheyd. Wel op dan
j gy 5 ó

Menfche Godts! fchouwt alle kwaad, en Itaat na

Geregtighcyd, Godzaligheyd , Geloove, Liefde,

Lijdzaamheyd , Zagtmoedigheyd. Strijd eenen

goeden ftrijd des Geloofs : grijpt na het eeuwige le-

ven, tot het welke gy geroepen zijt, ende hebt een
goede Beleydinge beleden, voor veeleGetuygen. Zo
vermaan ik u-lieden nog-maal , dat gy onbevlekt en
onftrafFelijk het Gebod houdet, en tot verfcheynin-

ge onzes HeerenJefu Chrifti , welke tot zijnderteyd

^ertoonen zal de Zalige , en alleen-geweldige de Ko-
ning der Koningen, en Heer der Heeren, die alleen

onfterffelijkheyd heeft , en woond in het Ligt , daar

men niet kan toe gaan; dewelke geen Menfche ge-
zien heeft, nog zien en kan, deze zy Eerc , en Magt,
in der Eeuwigheyd , Amen. 1 7». 6 : 11.

KLAG-
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JDasr tiat men 'ïiefb' en ®rautn berfmaal)/

;^aat \3 Bet l'anö in fita^aen ftaau

I Cön 13; 13.

Ende nu blijft Geloove, Hoope, [ende] Lkfde: deze

drie : dog de meefte van deze is de Liefde.

Hebr, 11; 6.

Maar zonder Geloove is het onmogelijk [Gode] te beha^

gen. Want die tot Godt komt moetgeloovendathyis,
§nde een belooner is der geene die hem zoeken.

iPetr. 1: 13.

Daarom opfchortende deLendenen'uwesverflands,[ende]
nugteren zijnde, hoopt volkomelik op de genade dieu
tot-gebragt word in de openbaringe Jefu Chrifti.

- KLAGT
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K L A G J*

Over drie Geeftelijke Deugden,"

l^ertnonb in

LIEFDE, GELOOF en HOOPE.

©e HiefDe.
WAnneer de Herder flaapt dan dooien al de Schapen,

Dan is 't der Wolven-teyd haar Nefte vol te rapen.

Dan werden op het Veld de Schapen heel verftroyd

Den Herder (eer hy 't weet) ftaat nakend en beroyd.
6 Droevig ongeval ! waar zal ik heenen dwalen ?

Nu op een hooge Rotz, dan door de diepe Dalen,
Verlaten van het Volk, verfchoven en verfmaad:
Waar door de bange Straf nu voor de Deure ftaat.

Gy fteld u tot een proy van zo veel Wilde Dieren

,

Die met een fnelle loop door Bos en Velden zwieren.
Wanneer het wakker oog des Herders niet en waakt
Omtrent het digte Wout, hetWild hemftraks genaakt.
En weet naar weynig teyds de Schapen te verfcheuren

;

Keerd weder, ach mijn Volk! dit zal u ook gebeuren,

-

Gy ftoot u Herder uyt, gy doet dat niet betaamd;
Ach wee my ! dat ik oyt de Liefde ben genaamt.
Waarom (eylaas !) waarom verftoot zymy met fchanden ?
En zeg verdwaalde Menfch, waarom breektp de bandep
Daar mede ik met u, zo vaft gebonden was?
Wat is u in de weeg, hoe komt dat gy zo ras

My, die de Liefde ben, zo deerlijk hebt verlaten?
Daar wy, alzo het fcheen in Liefd' en Vreede zaten.

B 4 ó Won-
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6 Wonder ! ziet, ik fchrey, dat ik dus dolen moet,
Elendig en bedroeft, wie ifler die my eroet?

Ik barft met Traanen uyt, en zeg, ó Nederlanden!
Hoe plagt gy my alteyd te dragen op u Handen

,

Gy zette my de Kroon door liefde op mijn Hoofd;
Maar nu leyd hy ter neer , zijn glans die is verdoofd.
Gy flonkerde eerteyds, u Ligt zo helder brande.
Gelijk een Fakkel doet , byna in alle Landen.
U liefde die Hak uyt ; u trouwigheyd die fcheen
Gelijk de klaare Zon , voor 't oog van yder een.

Wee my ! dat ik aldus moet jamnierlijke klagen.
En zit in eenzaamheyd dus treurig en verflagen.

Waarom, ó dwalend Volk! waarom verfmaad gy my?
Wat is u in de weeg, waarom is 't dat ik ly?
Heb ik oyt tegens u hartnekkig my gefpannen?
Ach latie ! zonder fchuld werd ik van u gebannen.
MijnTraanen(door 't gefchrey)die vloeyen wijd en breed.
Och! kon ik drukken uyt mijn droevig Herten-leed.

Ik ben ja immers zelfs de Liefde in Perfoone

:

Zeer vriendelijk en zoet ik by de Menfchen woone

;

Waarom verfmaad gy my V ik leve zonder fchuld,

6 Menfch! zo gy u ftaat wel overdenkt, gy zult

My lieven na waardy : want ik bedek veel Zonden,
Niemand en heeft my trots ofhoog van Geefl: gevonden

;

Ik denke nimmer kwaad, ik ben opregt en goed.
Tot geenenteyd Geveynfl:, nog dubbeld van Gemoed.
Ik ben gantfch flegt en regt, de Liefde is mijn Naame,
Ik houd' met yder Vreed' , 6 Loffelijke Faame

!

Wifl: gy, ó Nederland! in deze teyd te regt.

Dat Eendragt endeVreed', met Liefd' enTrouw doorvlegt,

•Op 't hooglt u was van nood , sy zoud u roem niet dragen
Op Ruyters nog zo fl:erk, op Paarden of op Wagen.
U Ouders wifl:en dit zeer fijn in haare teyd

,

Godt was alleen haar Kragt , hy hulp haar uyt den Strijd

,

Haar Oogen zagen niet op Ruyters ofte Paarden,

Door Eendragt ende Liefd* gewillig t^ aan-vaarden

;

De
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De Herten bonden zy aan een te zamen vaft.

En keerden zo haar Jok , haar Druk en groote lafl: •

Den roem die kwam tot Godt , die welk haar uythet lijden

Trok, als uyteenen Brand, hy leerde haar kloek ftrijden.

ó Oude fchoone Teyd! wiens roem dat loffelijk is,

My jammerd , dat ik nu de oude Liefde mis.

Ach 1 mogt ik na den eyfch mijn fmaad en leed befchryen

,

Ik weende Nagt en Dag, mijn Herte zoud verdr^^en:

Wanneer ik overdenk, hoe dat het plag te zijn.

Ik roep met luyder ftem , met hertzeer ende pijn

,

Och Heere ! ftaat ons by , zeer weynig zijn de Vromen;
't Getal dat is heel kleyn , het heeft veel af-genomen.

Het Goud, het dierbaar Goud, en is niet meer opregt,

Den p^ijs van haar waardy die valt nu al te flegt.

Den Ketting daar de Deugd zeer fchoon was in gevlogten

,

Daar d'Oude Chriftenheyd haar lieve Heyl in zogten.

Die vind 'k nu verfcheurd, by yder een veragt.

De Liefde, die leyd nu elendig en verfmagt;

Ik, die voor dezen plag als eeiï Godin te blinken.

Werd nu befpot, veragt van yder een tot Hinken.

Ik, die op 't hoogfte wierd bemind van Kleyn en Groot,
Werd nu gellooten uyt, en zit in groote nood.
Den roem die'keerteyds had, die leyd nu neer gedoken.
Mijn glans die is verdooft, mijn kragten zijn gebroken.
Waarom (ó Arme Menfch !) wild gy dit lluk beftaanV

En durft, die u bemind, zo ftout in 't aanzigt flaan?

Kunt gy de Liefde dan door moeuvil niet verdragen.
Of witd g^' na u Godt hertnekkig niet meer vragen ?

Hy is de Liefde zelfs: wanneer gy die verlaat;

Zo denkt, dat gy u vreugd, u Heyl en trooftverfmaad.
Wee u! gy zondig Volk , dat g^^ de Liefd' laat dooien,
In Bergen, Bofch en Dal, in Klippen en in Hooien.
Gy roemt aan alle kant, de Liefde werd bemind.
Maar als men 'twel beziet; veel Valfche-fchijn men vind.
Veel Judas-kuflen zijn de Menfchen in den Monde

:

Maar 't Herte is bezet met valsheyd in den gronde.
B 5
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Het Zwaerd van Joab gaat zeer vaardig uyt en in.

Dat haaft zijn Broeder fteekt met een geveynsde zin.

O al te droeve-teyd ! ik moet daar over klagen

;

Ik vrees, dat nu of dan de wei-verdiende Plagen,
U zullen onverziens nog treifen op de Huyd

:

Dan zult gy zijn een Aas , een Roof, een enkel Buyd.
Ik vrees , d'elende zal als Gras op d'Aarde groeyen.
Want Peft en Duuren-teyd begind alree te bloeyen

:

d'Almagtige die zend een fchrikkelijke Straf,

Om u ondankbaarheyd, nu van den Hemel af,

Hy fchiet met Pijlen fel , vol Jammer en Elende
Hy (lort zijn grimmigheyd nu op de Aardfche-bende.
Daarom waakt op , 't is teyd ,waakt op , 6 Menfchen-kind

!

Eer dat Godt u verdoet, u Wegen regt bezind.

Staat op, gy flap'rig Volk , en maakt dog regte gangen.
Wild naar u hoogfte-trooft en Ziel-geneugt verlangen.

Laat dog de Liefde Godts , die hem zo verr' uyt fpreyd

,

En zijn Regtveerdigheyd , waar over datgy fchreyd,

Een-maal u trotze Hart inwendiglijk bewegen

:

Bid Godt, en zijt opregt, hy laat niemand verlegen.

Om zijn getrouwe Liefd', geduurig hem bemind.
Om zijn Geregtigheyd, geen valsheyd onderwind.

Indien gy Liefde draagt, zo laat u dan vermanen

;

Ey hoord gy Magiltraat, ey hoord gy Onderdanen,
Hoord alle in 't gemeyn, die Godt opregt belijd.

Waakt op, het is voorwaar, het is een droeve Tijd,

Getrouwheyd is vannood, Achl laat u niet verleyden

,

De Zonden zullen u nog meer van Godt af-fcheyden.

Staat na opregte Liefd' , en u van Zonden wagt

,

De Liefd is ongeveynft, na Deugd zy alteyd tragt.

Zy draagt haar nimmermeer oneerlijk by de Menfchen,
Wat tot de Vreede diend, dat is haar lufl en wenfchen.

Zy is zeer vriendelijk, als Godes Woord u zeyd

:

Ootmoedig ende kleyn, ja vol barmhertigheyd

,

Haar Stem en is niet trots, maar lieifelijk van Taaie,

Bemind haar dog opregt, zo zult gy nimmer dwaale.
Waiit
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Want als de Magiftraat Geregtighcyd hanteerd

»

En met een reyn gemoed, getrouwelijk Regeerd.

Wanneer een Herder gaat, en weydet zijne Schapen,

Uyt reyne Liefd', maar niet om vuyl gewin te rapen.

Wanneer 't gemeene Volk malkander trouw bewijft.

Dat is 't dat haar de Deugd, zelfs tot den Hemel prijft.

Dan mag door al het Land de Liefde by u wooneii

,

Dan zal die goede Godt- gewillig u vcrlchoonen.

Want 't is u klaar gezeyd wat Godt van u begeerd.

Waar door hy van den Menfch gediend werd en geëerde

't Aanhooren van zijn Woord, de Liefde te aanvïiarden.

En voor zijn Majefteyt ootmoedig zijn op Aarden:;

Dat is u aller pligt, want Godt u dit op-leyd;

Hem zy alleen de Eer, tot in der Eeuwigheyd.

^et OBeTlcrobt

H
TFaar geen Geloof is, kleyn nog groot.

Daar is de Liefd"* en Trouwe dood.

Et is (eylaas !) nu teyd, te klagen en te weenen

,

Te fchryen zeer bedroeft, te zugten en te lleenen.

Ik zie, waar 'ik my keer, ik werd niet regt bemind.
Geen Liefd' en vafte Hoop is dat men huyden vind

;

De Menfchen die zijn trots , en gaan ftoutmoedig Itreven

,

't Opregt Geloof dat fcheyndvan d'Aarde weg-gedreven*
ó Goede Godt! hoe is den Teyd aldus verkeerd!
Hoe komt het Ongeloof in veele zo vermeerd ?

Daar is een ydel roem in deze Teyd gerezen.
Een yder wil het Lof, een yder wil geprezen

,

Voor al de Waereld zijn, elk is de belle Man,
Die na des Heeren Wet hem zu^^er houden kan.
Maar als ik deze roem by my ee^is overlegge

,

Zo vind ik in der daad, 'het is maar lolTe zegge

;

Maar-
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Maaruytterlijke fcheyn, 't Geloof is in de Mond,
En waarom meer gezeyd , een al te looze vond.
6 Menfch ! dit is verkeerd, laat u alzo niet peyen.
Dit zal u tot het Vyer, en naar de Helle leyen

;

Maar zet een andei' koers,doorzoekt Godts HeyligWoord.
Verftokt u Herte niet, als gy zijn Stemme hoord.
d'Almagtige die hedt, in 't Land aan alle hoeken.
Door zijn Alweetenheyd , aandagtig laten zoeken^.

Ofhy wel ymand vind, die henïopregtig draagt.
Die met een Herten-luft naar het Geloove vraagt;
Want Godt wil zijn gediend met Kinderlijke vreeze

:

't Geloove dat moet reyn en zonder vlekke weeze.
Maar ach ! hoe gaat het toe ? elk roemt van zijn Geloof
Uytwendig: maar wat is 't, inwendig is het doof.

Hoe weynig zijnder (Heer) die regt aan u geloven?
Schoon gyze neder-flaat , zy fteeken 't Hoofd nog boven.
Gy plaagt het gantfche Land, met Jammer en Verdriet 5

Nogtans 't ondankbaar Volk en beteren haar niet.

Haar Aangezigt is t'hart, wie zalze kunnen leeren?
Zy zijn te gaar verftokt , niemand wil hem bekeeren.

ó Gy verkeerd Gellagt ! hoord dog des Heeren Woord-
Op dat gy in u Kwaad en Schande niet verfmoord

!

Hoe lang zult gy u zelfs zo dwalende behagen?
Des Heeren-Knegt die dreygt met veelderhande Plagen.
En roept: doet weg, de boosheyd uyt u Hert,
Op dat gy in u Nood van Godt geholpen werd.
Hoe lang zal nog 't fenijn der Zonden by u blyven?
Wiens loon zal aan het Hert of aan de Ziel beklyven.
Waakt op daar komt een roep van Ephraim zeer kwaad

,

De boosheyd is te groot , Godts hand niet af en laat

,

De Steden zullen zijn dat niemand daar mag woonen.
De Krijgers zullen u in geenig dink verfc^ioonen

;

Al waar gy ook bekleed met Purper nog zo fchoon;
Met koflelijk Cieraad, en ftelde u ten toon.

Al waar gy als een Beeld,in fchoonheyd door 't blanketten.

Het is vergeefs gedaan, men zal op u niet letten.

Al
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Al zeyld gy voor de Wind, iiu met een ruyme Schoot,

Het Zwaerd dat is gewet, te ftraften met de Dood ,

Daarom 't is meer dan Teyd, laat af van uwe Zonden,
En neemt des Heeren-woord niet valfch inuwen Monden.
Hoe zal de goede Godt, die 't alles heeft gefteld.

Verdragen dat gy hem met fnoode Zonden kweld?
Zal hy de fmaad en fchand' van u alteyd verdragen ?

O Neen! gy zult voorwaar u zelven nog beklagen,

Gy zult zijn hooge Regt , zijn Oordeel niet ontgaan

:

Maar voor zijn Majefteyt met fchande moeten itaan

:

Want Godt begqert een Hert, dat nuent'allenftonden,

In Vroomheyd ende Deugd opregtig is bevonden

;

Een Hert, dat zuyver is, niet door geveynsde fchijn.

Dat wil hy in de Nood alteyd genadig zijn.

Hy is de goedheyd zelfs , geen Menfch kanhem gelijken

,

Maar als men gaat uyt fpoor, dan laat hyhaaftig blijken

Zijn Goddelijke toorn, die hy zo fel uyt geeft,

Dat d'Aarde hem verfchrikt met al wat daar in leeft:

Hy komt met Vyer en Vlam , en met veel Donder-flagen

,

Van boven uyt zijn Throon, dcil Boozenangilig plagen.
Zijn Wagen is de Lugt, de Paerden zijn de Wind,
Daar op hy kragtig vaard, en Ihel het al verllind.

De grimmigheyd van Godt die blijkt dan in het ronde

,

Hy fchiet zijn Pijlen fel tot in de diepe Gronde

:

Want Donder, Hagel , Vyer,Wind, Aarde,Water, Lugt^
Het Haat al tot zijne dienfl , 't is onder zijn gehugt.

Hy is de grootfte Vorft, daar 't al moet onder buygen.
De daden die gy ziet, die kunnen 't u getuygen

,

Niemand is zijns gelijk , hy heeft het al gemaakt.
Ach ! Lieve doolt niet meer, hertgrondelijk op waakt

,

Wild aan die goede Godt opregtelijk geloven,
Verwagt u Heyl en Trooil, u Zaligheyd van boven.
Laat vaaren 't Aardfche-goed , welk is maar ydelheyd

«

Dat u in korten-teyd van alle trooft ontzeyd.
De Rijkdom die vergaat, de Welluft hier op Aarde
Verdwijnd gelijk als'Kook, wie dat haar oyt aanvaarde.

Toe
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Tot (leun zei van 't Gemoed , tot troofte voor het Hert^
Die heeft zijn zoetigheyd daar na gezien mer fmert

;

Want op een lofle Grond daar heeft hy willen bouwen

,

En op het guUi^ Zand een Konings-huys vertrouwen.
6 Wankelbaare trooft ! 6 al te zwakke kruk

!

Die anders niet en brengt als Jammer ende druk, ~

Het Huys dat vald om verr', geen klagen kander baten,
Daar is geen ftutten aan, men moet het heel verlaten*

Dit is bet Waerelds eynd' wat wild gy vorder gaan

,

En op u eygen kragt hartnekkig blyven ftaan?

Of zal de Zoone Godts dan geen Geloove vinde.
Wanneer hy komen zal , te trooften zijn Beminde ?

En kroonen haar met vreugd, en volle Zaligheyd;
Haaft u^ de Bruyd'gom komt, u Hert (ö Menfch !) bereyd.
Gelooft v'J-odtsHeyligWoord,aanbid denHeer derHeeren,
Zo zult gy Eeuwiglijk hief namaals Triumpheeren.

©e ^oojpe*

IVlc zonder Hoop op Aarden leeft y

Geen Troojt hy te verivagten hei^t.

'At vind men voor elend' in deze laatfte Dagen,
Wat hoord men al gefchrcy,veel kermen ende klagen^

Het Jammer dat is groot, vol droefheyd is het Land^
Godt neemt door toornigheyd de Roede in de Hand,
Hy zend van d'Hemel af, veel fchrikkelijke Plagen,
Het groote Waerelds-rond werd over-al geflagen.

Men ziet^ dat Dieren-teyd geftadig domineerd.
En dat het Vyands Zwaerd voorfpoedig Triumpheerd.
,Men hoord nu anders niet als Droefheyd en Elende,
VanMoord enBrand-gefchrey,van deerlijkVrouwe-fchen-

Den Hemel is vergramd , wee u in 't x\ardfche-dal , (de

,

Daar komt een fchrikk'lijkVyer, en fpreydhem over-al.

Wiens
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Wiens Pijlen , vol Vergift , zeer fel in 't Duyfier (luypen

,

Die haaft en onverziens des Menfchen-hert bekruypen.
De diepte van Godts toorn Joannes ons verklaard .,

Hy zag daar in den Geeft een rood-koleurig Paard.
De Magt die daar op zat, was om de lieve Vreede
Te nemen van de Aard', en met de Voet te treede. .

Nu voeld men deze Plaag, nu ftaat men als ontmand.
De Tweedragt ende Twïft heeft verr' de overhand

,

De Zwaerden zijn gewet, de Bogen zijn gefpannen,
Den Oorlog neemt weg, veel kloeke trouwe Mannen,
ó Ifraël! hoe drukt, hoe drukt u Godes hand:
't Is over-al venvoeil , vol klagen is het Land.
'Zoud nu, ach arme Menfch! u Ziele nog welluften,

:
Te fteunen op het Aardfch en laten daar op ruften

U Ziel, gelijk als gy voor dezen hebt gedaan.
En zijn tot dezen Dag moetwiliig bly\'en ftaan.

Kund gy Godts HeyligWoord hartnekkig nog verfmaden

,

Daar gy zijn tooren voeld zeer zwaar op u geladen V

Zo mag de goede Godt wel klagen met verdriet.

En zeggen : ach! eylaas, mijn Volk en kend my niet:

Eén Ofte weet pcrfed de Kribbe van zijn Heere,
IMaar ziet dit lauwe Volk en wil van my niet leere.

6 Zion! trots en fier, u Val die komt nu haaft,

Gy zuk in uwen fmert nog vragen zeer verbaaft,

6 Wagter! is de Nagt, de Nagt vol Duyfterheden,
6 Wagter! is de Nagt, nu fchier voorby g-etreden?

Al komt den Morgen-ftond, u naakt nog meerder pijn^

Waar op den antwoord zal van deze Wagter zijn.

Den Dag die zal voorwaar u-lieden nog bezwaren.
Veel meerder angft en fmert zal u nog openbaren.
Godts gramfchap is ontdekt, laat af u boos bedrijf.

Zijn Boden ftaan bereyd , te ftraiten Ziel en Lijf.

De vreeüelijke Dood is op een Paard gezeten

,

Dat vaal is van koleur, vviens kragt is ongemeten.
De Helle volgt hem na, zijn Plagen die zijn groot,
Hy ftraft met Honger fel, met Sniert en met de Doodo

EeE
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Een al te droevig wee, wiens laft niet is te dragen.
Wiens Angel vol Vergift veel Menfchen heeft gellagcn

;

6 Godt! neemt weg u Roe, u Grimmigheyd aflaat.

Scheld kweyt hetZondig-vülk,vergeeft dog haarMisdaad:
Ey laat u Tortel-duyf, die gy hebt uytverkooren

,

Tot lafter van u Naam niet voor de Waereld fmooren.
Zal om dé Zonde dan u liefFelijk aanfchijn^

Dat zo gantfch vriend'lijk is , voor 't Volk verborgen zijn ?
Neen Heer , laat dit niet toe : want ziet aan alle zijden

Zal haar 't Vyandig-rot zeer hartelijk verblijden

:

Daar zal een roep op gaan, waar is nu haaren Godt.?
Is nu zijn kragt gedaan? o fchrikkelijk' Spot

!

Daarom wild goedertier u Eygendom verfchoonen

,

En nu in deze Teyd barmhertigheyd betoonen.
Straft met u eygen Hand veel liever als met 't Zweerd ^

Dat yder Groot en Kleyn opregtig hem bekeerd.
Nu Menfchen-kind ftaat op, het is nu teyd vanwaaken

,

Wild alle Ydelheyd en Waerelds Wellull ftaaken.

Gy hebt den grootenHeer, den Schepper nu verftoord,
't Plegt-anker , daar de Ziel op fteund , moet over Boord ,-

Werpt nu vry in den grond het Anker uwer Zielen,

Welk is de vaile Hoop, Godt zal u niet vernielen,

Hy is getrouw in als ; maar 't is nu geenen tijd.

Dat gy uytwendig hem met uwen Mond belijd:

Het moet inwendig zijn, opregt en reyn van Herte,
Of u naakt groot gevaar, veel Pijne ende fmerte.

Hoopt vaft en onbezwaard, op hem die Eeuwig leeft;

Want hy uyt zijnen Throon heylzaame Goederen geeft.

Vertrouwt alleen op Godt, hy zal 't ten beften leyden.
Gelooft hem na zijn Woord , hy zal u Trooft bereyden

,

Draagt u in alles vroom, niet uytterlijk in fchijn:

Maar'laat 't Geloof en Hoop door Liefde kragtig zijn.

Het welk de goede Godt ons gunne al te zamen.
Tot onzer Zaligheyd, door Jefimi, Chriftum, Amen.

/

VER^
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54-
Gulde-Spiegel , ofte Opzvekkwge

Het geen Godt aldermeeft behaagt.

Is dat een Mcnich veel vrugten draagt.

cCöanbrïoo^ i? 'tlioo:aïiECrcatuurEn/ tatbc.^cïjcp*
*^ pee/ öeno^iiljcrbanaUrpgaEb?/ niet met ecröicoiag

tn Qnt5aj3 loecö öf-^^ïö. €)cen^pel t)Büt oii onöec öe

jSenfcöen-hinöEren : ^a een .ïil^eiifcöe ban ^taat en

éijtibam .;ijn ,ïBebe-creatuuc upt alle BenantöeDen/

iiamnierniffen en jlabernn opOeïpt/ en fielö ö^m op den

IBurgerïijHen-ftoel tier Ccren / Ja sommiöe m ftooger-

flanb / tot Üteaeercn^ toe : ^p^eefit öe Batuur Ijiec lian

eengaan/ enli^aagt/ ofsuiReenferfoanbao^tieöttoe^

3ene taeltiaaö niet moet öanftöaat 5ön/ eerenöe öiegeC'»

ne / öie gem toelöaaö geöaan geeft 5 al(e rebeïufte .^^jep*»

Seïen vincn rret UoUc ^Xlonöe f|ier anftnoo^Den : fa/
ofte ter contrarie juïïen 50 fiejlupten/ bat blenanbanft^

fiaaren o^aft geen goebe 45al!en meer jaï ontfangen : m?ar
faeeï eerber in ben gror.b geö^fben toerben. ^in upt

ftan ben Hüejcr 7,^n fcftulaige pligt tegcn^ ben goeDen en

Sülmagtigen 43èlier genoegzaam üefpeuceu.

1 Cor. 6: 10.

En dwaald niet : nog Hoereerders , nog Afgoden-dien aars,

nog Overfpeelders , nog Ontugtige , nog die by Man-
nen liggen , nog Dieven , nog Gierigaards , nog Dronk-

aards: geen Lafteraars, nog Roovers, en zullen he^

Koninkrijke Godts beërven.

Mattb. 22; 37.

Gy zult lief hebben den Heere uwen Godt met geheel
uw' Herte, ende met geheel uwe Ziele, ende met ge- i

heel uw' Verftand.

2 Cor. 6 : 14.

En trekt niet een ander Jok aan met4e Ongeloovigc.

Dat I



tot ChriJIeliikc Deugden* 35

Dat eerlle Gebod.

(Dp en "^nXt geen anbere ^cDtn Iïooj

WAnneer als Godt zijn Wet door Mofes wilde ge\^n^
Heeft hy in harde Steen met kragt aldus geichreven

:

Ik ben alleen u Godt, u Heere groot geagt.

Ik heb u uyt den Dienlt van Slaverny gebragt.

My zult gy Hraël daarom alleen e eerèn.

Geen Goden en zult gy benevens my begceren

;

Gedenkt, ö zwakke Menlch! gedenkt altijd hier aan,
U rtaat die heeft gelijk als Ifrael geüaan.
Hoe heeft het Nederland elendig'moeten buygen
Door veel Tyrannen \M-eed, als d'Oude nog getuygen.
O Heer! u zy de lof, tot in der Eeuwigheyd:
Want gy hebt door u kragt als Sciiapen^ons geleyd^
Uyt heVEgypten-land, daar in wy treurig zaten.

Vol lijden en verdriet, van alle trooft verlaten.

U komt alleen den prijs, g^^ hebt ons by-geftaan,
U Goddelijke-kragt is voor ons heen gegaan.

Wie zoud' niet zulk een Heer opregt van Herten vrezen . "

Die ons zijn goedigheyd geduurig heeft bewezen?
Een yder die behoord met Herte , Ziel en ?\lond

,

Den roem van onzen Godt verbreyden t'aller ftond.

]\Iaar ach! ondankbaar zijn wy alle, ja verfmaden
d'Heylzame-gunft, aan ons gedaan door veel weldaden.
Nu \vy gezegend zijn in volle overvloed,
Zo flaan wy agter uyt, en ftooten't met de VV^et*

In plaats van dankbaarheyd te toonen voor de Zegen

,

Die Gode ons verleend , zijn wy den Heere tegen.
AVy zijn gantfch trots en Hout, wy hebben geen ontzag*.

VVaar door de groote Godt tot ons wel klagen mag^
Cs " Ach



36 Gulde-Spiegcl, ofte OpwcJüiingê

Ach Nederland ! hoe dus , waar wilt gy heenen dwalen *?

Waar wilt gy arme Menfch u Zielen-trooll gaan halen?

Heb ik niet door mijn Magt u in het Ligt geïteld

,

Doen gy nog onder 't Jok lag van het Spaans-geweld?

Heb ik u niet gedaan al wat gy konde wenfchen

,

Waarom blijft gy dan nog zulk ondankbaarc Menfclien?
Waarom zo fchuyld by u in 't Land een ander Godt,
Die gy door Beelden diend, u Schepper tot een Ipot?

O gy verdrietig Volk! leerd aan de kwade Boomen,
Den Bijl die is gefield, zal haait ter neder komen.
Wanneer de Wijngaards-vrugt is amper endc zuur

,

Haar oordeel is geveld , te branden in het Vuur.

DEs Heeren-Wet en Geboden te veragten is een

grouweiijk en onuytfpreekende Zonde, de-

welke den grooten Godt op 't hoogde doet ver-

grammen, en den ondankbaare Menfche veel Pla-

gen over den halze brengt. Zulks leerd onzen Za*
ligmaaker ons klaarlij k in den Euangéllo.

Dat welke Dienft-knegt , die den wille des Hee-
ren weet, en niet en doet, dat die met meerder

flagen zal getormenteerd werden. Stellende alzo

de regtvaardige itraffe na de maate der Zonde ,
ge-

lijk den getrouwen Dienft-knegt Mofes, den Kin-
deren Ifraëls te kennen heeft gegeven , door het

breeken der tv/ee bteenen Tafelen. Betoonende
daar mede , dat zy door veel Plagen , om haar

floute overtredinge der Geboden Godts van den
Heere zouden gebroken worden. Welke exempe-
len ons klaar genoeg te vcrftaan geven, hoe nodig

dac
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dat het is Godts Geboden te bcheitlgen, en hoe
Jieffelijk dat die een Hemehche-fontcyn, vol van
Irieyl en Zegen doen fpringen , wanneer zy te

regte beflraft ^^erdcn: maar contrarie, veel elende

en droefheyd over de Kinderen der ongehoorzaam-
heya brengt. Hierom gy Chriften-mcnfche ziet

wel toe, dat gy den Heere uwen Godt niet en ver-

geetet, nog z'jsieGebodrp. nier veragtet: w.nt zo

gy des Hceren weldaden zac v/erd, (ó gy geze-

gende Nederlanders!) en lauw werd om hem te

dienen, zo zult gy uyt den Monde des Heeren ge-
fpogen werden, en met de onvrugtbaarc Boomen
ter neder gehouwen 5 en uytgeroeyd werden.

C3



38 Guïde-SpUgel, ofte Opzueléinge

Men vind ©p Aard'
Als die de Beelden

jeen dwazer Zot,
!^erd voor Godt.

CCtjabeïp m fcBanbeïp iïlQet ttoo2Ê£nCB?i)l:en/ be
*^ ^^EEÏ!3Ê!iEenïScC&rof^itnfl:teü£itïr!3en: maarbceï
fc!jani)Elijfier zn nog|cl]aödijii£ri^'tlioD?tooeEnE/ tJïB

öe ^ECÏben en {tommê ';^f-gobcnniaatoi/ \sxt\\nttim^

üe / fcat bie tot ^f-oob?rfiE ^itïïen tuEröen o^ö2i{pftt*

ó^aflEtlpc tn oli^r-ouGultiElpE ^onbEl SEafrrrIp/
Dtn bat gEt i^ tot bi^ragtiiigE limi O^obt^ ïfEpïi0E Ceec:
]crEnoE05aam oroulüeïp/ om bat bEftcaffetjerfcöJiftfic^

ïp ig. (I5e? i|ECEEii ïiaoo;2ö ïcerb nng l^ïaar öEnoEg/
luaar i'Mt pcffoonEn na bit ïEbjn tEr 23?nuïDft ;iilicn

gaan / Mmi ^nc?ir£n-fyrl ^aï toEEninse bEC (Docïeu

jp/ Eli g^ar ^oEtsino^nfinEr^ingEbEr^anben. 't Hl
ttn oroutucït]f!E ^aafjE/ bat öEt ^cF]E|33eI bEn .^rhcp'

PEt tüiiuiaaftEu/ bic 1)9 niet gesien Beeft/ nopsbiftan.



tot Chrijlelijke Deugden. 39
€tvi pbPt MmU^t ii lueï 50 boo^^igtig/ in Ret ^arb^
fcJÈfp .;ijïl{p te mööcn/ öaar gp ^icr bat |)em fcliabe upt

! ^alboo^tftomrn. oCrorjern !^)obci-rbfgcrtt:'UMgïippb!

öip 3oiiber berfcö^iftïtinöE be i^eifclje ^irbaeracniffe bucft
bertuaötcn.

Dat tweede Gebod.

(0|i en 5ult 0em SDfcdöen/ noö tv

HOe zal een Hovenier in d'oogen konnen lyden >

Een oude dorre Boom , die noyt tot geenen tyden
Vrugt ofte Bioeyzel draagt? het is een vail befluyt.

Een regte Hovenier die zal hem roeyen uyt.

Hy zal hem als onnut ter Aarden neder vellen

:

O Menfch! vy^ilt zonder vrugt d'Almagtige niet kwellen.
Lüftt af den Beelden-dienfi: . aan-bid alleen u Godt,
Voorwaar, u Schepper wil van niemand zijn befpot.

Zo gy u Godt vergeet, en gaat de Beelden eeren,
Hy'zal gewis zijn gunft, tot u in ftrat verkeeren:
Ey ziet u dorheyd aan ! vercierd het Ed'le Hof,
Dat rondzom Heerlijk ilaat met Bloemen , Kriiyd en Lof:
'Het welke Planten zijn, ten Spijze haares Heercn,
Die door een reyn geloof tot haaren Schepper keerend
Hierom (ö Chrillen Ziel!) gy die nog dorre zijt.

Bid, dat gy groenen moogt, hier na is geen meer tijd:

Zo gy geen VTiigt en draagt, elendig zult gy llerven,
Gy ifuit; het Hemel s-liof hiernamaals nioeten derven.

C 4 Het



40 Gtdde'Spiegel , ofte Optuekkinge

HEt is te beklagen , dat veele Menfchen zo ver-

blind zijn, dat zy het Schepzel boven den
Schepper ceren. ó Verbhnde dwaasheyd! die den
toorn des Almagtigen doet branden. Want de
Zonde van Af-goderye is verfchrikkelijk voor
Godt, en komt uyt een Duyvelfche in-gevinge,

dewelke Godt daar door zoekt te veragten, en de

Ziele van den Mcnfche tot hem te trekken. Ja te

regte vertoornt hem de Heere over zulk een kwaad j

want hy die al een Heylig is, die ook alleen de

Almagtigc is, wiens (Jogen als V^yer-vjammen zijn,

wiens Majettcyt verfchrikkelijk is, wiens Heer-
fchappye over Hemel en Aarde gaat, en kan nog
en wil niet verdragen, dat de ftomme Af-god , die

van Menfchen handen gemaakt is, zoude ge-eerd

worden als den eeuwigen Godt , dcwi jle hem allcene

alle Goddelijke cere toe komt. Hierom zo heeft

een Chriden wel toe te zien , hem voor Af»goderye
te wagtcn -, want het de grootlle fchadc en fchande

met zig brengt. Het is een fnode geveynllheyd

,

zo ymand hem beroemt een Schaap Ghriftitezijn ,

en heymelijke genegenthcyd heeft tot Af-goderye.
Voorwaar, c\cn Opperflen Leer^meeii er heeft ons

een ander exempel na gelaten, want als den Duy-
vel hem zogt te verlokken > zo gaf hy voor ant-

woord: Gaat weg gy Satan, want daar ftaat ge-
fchrcvcn : Gy zult den Hcere uwen Godt aan-

bidden, en hem alleene dienen. Gelijk ook gezeyd
is : Niemand kan tw^ee Heeren dienen, of hy moet

j

den ccncn aanhangen , en den anderen verlaten.

£n in het Eérjie Beek derKoninggn , C4/. 1 8 .* 2 1 . Hoe
lange



tot Chrifidijke Deugden, 4!

hngehinketgy op twee zijden^ IsdeHeere, Godt?
20 volgt hem na 5 en is Baal Godt? zo weeft hem
gehoorzaam. Waar uyt dat klaarlijk blijkt, dat
men den eenigen Wakren Godt alleen moet aan-

hangen 5 want even gelijk de DuyiterniiTe het Ligt
niet kan omvatten^ maar moet wijkei., zo wan-
neer het Ligt in een Duyltere-piuütze Ichend,
alzo moet wijken alle Af'-godcrye, en bewe^^inge
van dien, voor het opregt Geh^ovc; want een be-
fmette GodtS'^dienll , vooi den Heerc een ^^rouwel is,

Cs E«fi



43 Guïde-Spiegel y ofte Opwekkinge

Een klapze Tong is 't fnoodfte kwaad.
Vermits zy nimmer llil en ftaat.

DC STonöc \i töEl Bet Eöeïftc %\\i aan ben j^mfcgc:
maar 59 öoet ooft öe fnoobfte Eonöen. I^peI Mtn*

fcgen tocröEn aan tie ^ong öcftcnö/ eljen aïg^ men aan
iïE l^^ugt ÖE ^oom ftan ftcnnEn, 2ommiOE ^letiEn

fcgEnnEn ban aan5ïEn W^it En i^^oomE fcrfaonen te

5ijn/ 5a ïangc jn flü stopsEn; niaac aïg öe ^Congs &e^

gmti OEroEtb tE tnerötn/ 50 ftenb mEn terftonö (gelp
gct J)p?EEftlnofl<:ö 5Epö) eLm öe I^EEtEn toat boo^ ztn

^^ofiEl Dat fiEt i?. €En Wx^'^t En öoo^sigtiöE ^onge/
ijie op 5ön tcgö ftan fp^EefiEn En ^^tnpgEn / biEiniiafttEcn

^enfcljE/ aiöoEtaEl !j|i ban gefialcE öe^ 9Can.;igtip ïee*

ïp i]ö/ p^östoaaröig En aanbailig. i|atJ öe ^Coiig Bp
bEElE op ijEtioo^tijftE trjb gcfp^oÜEn / mEn jouöe \}tt\

(prtnfft En ^töEE-ö^agt in boo^gaantiE €EulnEn niEt gs*

1)0020 öEbUcn/ En i^ nog gEbEn-baag^ eeu groot gE*

fi^Eft/ taant eeji ongE&önöEn ^CongEontflEEfttEenaant'

(cf|E ^ergabEcingE/ En uiEmgaiaal eeh oeöeeIe ^tab/
ja tzw gantfcöE üepubhjft/ biaac boo? mEnigmaal de

0nno5eïEn \}tt gelag moEtEn bEtaïEn^

Jac.-^: 8,9.

Maar de Tonge en kan geen Menfche temmen. Zy is

een onbedwinglijk kwaad: vol van doodelijk fenijn.

Door haar loven wy Godt endeden Vader: ende door
haar vervloeken v/y de Menfchen, die na de gelijke-

nifie Godts gemaakt zijn,

Prov. 18; 11.

Dood , cnde Leven zijn in het geweld der Tonpe , ende
eenyder, dieze liefheeft, zal haare Vrugt Eeten.

Mattb, 5 ; 37.

Uw' Woord zy Ja, Ja: Neen, Neen; wat boven dezen
is, dat is uyt deii'Boozen.

#at



tot Chrijlelijke Lengden, 43

Dat derde Gebod.

<0p fn 5ult ben gaarne ötjö "^tmxi
uiuc^ (6oöt^ niet te hergeeft/ ofte

Ijgtüeeröig geöjuyöen.

G.Odt, die in d'hoogte zit, met grooter Majefteyt,

Heeft na zijn wyze raad den Menfch een Wet bereyd •

Waar in dat hy gebied, dat niemand by geval.

Of door een booze zin, zijn Heyl'ge Naame zal

Li^tveerdig of vergeefs gebruyken in den Mond:
\Vant Godt wil deze Vloek bezoeken t'aller Hond.
Weg dan ligtveerdigheyd , gy zijt alleen geen fcliand

:

Maar fchadelijk op 't hoogft' voor 't koftelijkfte pand

,

't Welk is des Menfchen Ziel, die zonder eynde leeft:

Mits hy onfterfiijkheyd van Godt ontfangen heeft.

Hierom al-eer de Ziel leyd fchaden van een Lid,
Dat kleyn is ende teer, zo diend het een Gebit.

Op dat 'er door een Vonk geen grooter Vyer ontlleekt

,

Dat niet te bluffen is : maar overal uyt breekt.

Want Leven ende Dood in d'hand der Tonge ftaat.

Door haar zo prijft men Godt : maar als men vorder gaat

,

En met een rijp Verltand haar eygenfchap doorzoekt,
Zo vind men dat de Tong zijn Naaften ook Vervloekt.
Haar aangefteekcn Vyer , haar doodelijk Fenijn

,

Haar onbedwongen kwaad, kan niet verborgen zijn.

Zy is een Waereld vol van ongeregtigheyd

:

Maar wilt ^ zijn bevrijd, doet als Jacobus zeyd:
En houd hem in den toom , dat hy u niet bezwaard

.,

Ik zegge: wie dat doet, die is de'Kroone waard.

^\t



44 Gulde'Spiegil y ofte Opwekhjtge

Wie is 'er gelukkiger op der Aarde als die geene

die zijn Tonge kan bedwingen , dat zy nim-
mermeer misbruykt den Naame desHeercn, en dat

hy niet en fpreekt, of het zy ten prijze van zijnen*

Godc, en tot ftigringe van zijnen Naaften. ó Ton-
ge! die met regte waarheyd vergeleeken werd by
een kleyn vonksken, maar nogtans een groot Vyer
ontfteekt ; en by een kleyn Roer , maar groote

dingen doet. Och konde de Tonge zwygen! en
fpreeken ter bekwamer-tijd , dat zoude Gulden-
appelen wezen in een Zilvere Schaale. Wair is*er

Haat, Nijd, Twift, Tweedragt, Lafteringc, Ky-
vinge, Agterklap, Faam-roovinge, daar de Ton-
ge geen oorzaak van is. Hierom zeyd d^w Pro-

pheet David zeer wel, Pfalmi^. Wie is die lult

heeft te leven, en wenfchct goede Dagen te zien.

Behoed u Tonge voor kwaad , en uwe Lippen dat

zy geen bedfog en fpreeken. Wel dien Menfchc
uyt wiens Mond dat Zegeninge komt; want den

Mond des Zotten fchendet hem zelven, en zijne

Lippen vangen zijn Ziele , Prov. i8; 7. Even
gelijk het Vyer het Zilver, endeden Oven het Goud
beproeft : alzo beproeft de Heere de Herten , Prov.

17; 7. En wiens Herteen Tonge verkeerd is, die

zal in ongeluk vallen , Prov. 17; 20. Het oude
Spreekwoord zeyd: Wie kwaad fpreekt, eer hy
kwaad ziet: al zweeg hy Uil, hy misdeede nier.

En Salomon, Prov. 21.* 23. Wie zijn Mond en

Tonge bewaard, die bewaard zijn Ziel van be-

nauvvtheyd. Maar laci! in deze bedorven Eeuweis
de Tong in weynig bedwang, hoe menig Chiiften

is
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is *er die kwaad van zijnen Naailen fpreekr, eer hy
kwaad ziet, en Igtelijk uyt breekt tot fchendinge

van den Naamc des Heeren, en tot veragtinge van

zijnen N aalten.

^an a\0 ttn Cong tit kugea fp:ceftt»

Ccn fnootoe Conc Die faaïjltja lieer/

3Den 4J^enfcö/ al-ett ïip 't Itïeet/ 6eti?icgt*

git 't 3ïaii3i0t toonö lin 3oete fcöijn

:

jEaar aotcr rug fpulDö l)p 't fenijn

:

© faupïc 4jEfnfci>e l fioo^ ban aarb/

Öto €0115 bco2 Hailcr &05 öetoaarD*

vDenöt/ Dat bp i^^n Ö^f htoaaö gcfnap/

J^oö2 ^oöt SMit öcb^n tee&enfcöap*

Geze-^



46 Giilde-Spkgel y ofte Opzvekkinge

Gezegend is alzulk een Man

,

Die zijnen tijd waar nemen kan.

Suffen, ^cer lebendig septi öen Wi^^m föoiniig

^aïomon iQt öe IBCupaaröp/ (ïaapt en ruft nogUiat:
tlfl^lr mebe tE ftcnncn gcbEnöc/ gu iwit öet tncï octn^ar
tocröen/ al^ u öe SCrmocöE iSamt ober-liaïleu. ^Ben
ÏEEflbaiiEEiT^^enfcöE/ t!tc:?fjnl|upênïetboo? enflaat/
tat öie EtgEC ii aï]^ Een a^ngElootitöE/ geluifFElp/ beEl

erger \i\i\t oeehe/ bie öao;ï5ijni|anben-arbrpagEtnin*

üEt : maer nogtanj^ onnutteïtjFf berteerb / en ^rjn I^uö?'-*

0c;in iaat SCrmoebE ÏEpbsn* 6 ,^c!)anbElpe fcFianbe!

^oben alle mogen vMt taeï fcrjaani-coDb .^fjn/ öicöe^

ö^ïEger ban gem SElbeti i# / en Een ber!fbiifter ban ^obt^
0OEbE ^aben/ en EEn öEbErbec ban 3f]n 3§ugg-ge3in.

0^/2. 2 ; I , CL,

Alzo zijn volbragt de Hemel ende de Aarde ^ ende al

haar Heyr.
Als nu Godt op den zevenften Dag volbragt hadde zijn

[

Werk, dat hy gemaakt hadde: heeft hy gerufliopden

zevendenDagvan al zijnWerk , dathy gemaakt hadde.

!

Exod. 23; 12*

Zes Dagen zult gy uwe Werken doen , maar op den ze-

venden Dag zuit gy ruften : op dat uwe OfTe ende uwe
Ezel rufte, ende dat uwer Dienfl-maagt Zoone, ende
de Vreemdeling adem fcheppe.

Dat



tot Chriftelijkc Deugdm, C. . 47

Dat vierde Gebod.

%t^ ïDagen sult flp ^rfiepöen,

TY7' At een luft en zoet behagen
^ Hueft men aan de Zomer-dageno
Ziet ! hoe zoet het Groene-kruyd
Oj3 zijn tijd uyt d'Aarde Ipruyt.

Vriend, dit lesjenpaft de Menfchen-,
Let hier op , gy zult na wenfchen
Trekken uyt het edel Groen,
Al wat u hier ftaat te doen.

Leerd, mijn Vriend, hier door u pligten

Ter bekwamer tijd uyt-rigten.

Even als de Wet vermeld,
U van Gode voor-gefteld.

Leerd u Arbeyd zo te ftieren.

Om den Sabbath regt te vieren:

Want dit is Godts wil en Wet,
Die een yder is gezet.

Lieve , Arbeyd dan zts Dagen
Naarftelijk, na Godts behagen:
Maar den zevende \7ert en ruft ^

Diend u Schepper dan met luft.

Zo zal Godt u in dit Leven

,

Hier op Aard' zijn Zegen geven.
En hier na is u bereyd

,

Eeuwiglijk de Zaligheyd,

Hft
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HEt fcheynd een ligte zake te zijn by

veel Menfchen , of men den Sab-

bath (naar het Gebod des Heeren) vierd

of niet; en zo ymand haar vraagde , waar-

om? zouden voor antwoord geven dat

den regtcn Sabbath , die Godc in gefteld

heeft, nu niet gevierd en werd, en daar-

om allerley werk wel zouden ter hand ne-

men, indien dat zulks de eerzame Over-

heyd , haar niet op poene van ftraffe had-

de verboden te doen. Maar is dit niet

een vreemde zake, dat den Menfche al-

tijd met zijn zinnen op eenen ander Bed

wil ? Wanneer men overweegt , welke

Dag ons de meefte vreugde aan brengt

,

I
of \ dien Dag is , doen de Heere Hemel
en Aarde Gelchnpen hadde, met al haar

Vercieringe, en rufte op den Zcvenften-

dag van het geenc, dat hy gemaakt had-

de \ dan of het is die Dag die in der daad

met regt mag gehecten werden den Zon-

nen-dag : want hy ^ onz^n Hcyland , waar-

lijk
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lijk de eeuwige Zöone Godcs is* Dien

1

Zonnen-dag, in welken Dag de Zon on-

zer vertroolHnge^ de Zon onzer Zalig-

heyd. Heerlijk uyt den Gravc is verrezen.

Voorwaar wy moeten uyt roepen : Dit is

de Dag fchoon uytgelezen, ?ƒ 1 1 8 : 24.

En zeggen met vreugden : Wy hebben

gevonden den Zaligmaaker ^ die ons ver-

[ofTet, en deze vreugde zal verre alle an-

dere overtreiFen. Zo houd dan gy Chri-

ften Menfche den Sabbath in waarden,

n gedenkt zo dikwils , als den Sabbath

comt , hoe diere dat uwe verloflinge

l:aat, dewelke met Opflandinge uyt den

Dooden moefte beveiligt werden : en laat

ien Sabbath u dienen, om boven andc-

e Dagen Godzaligheyd te oeffenen y en

liet om uwe wellulten op dien Dag te ge-

pruyken.

Wie
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Wie dat zijn Ouders niet en eerd.
Veel fchand' en fmaadheyd is hy weerd.

LgcföE te ö^agen totjgn <ê\i\stii iiSEenseecBoögctn
uptftEftenöB öEUgb/ en öp aïle Cft^iftenen gcnoEg"

saam intiE4SatmirEm-gEp^Ent/ öatEenpbEC/ üoïgEn^

't brjföE O^EbDb/ fcfïulöig i^ 3IJn ^^ubErg tE EErEn» ^o iJ

'töan EEn grootE onbanfiöaarfiEpti ban bïEgEEnE/ öie

3Ön O^uöErp niet En Ecrö / een stoaatE 2anöE / (l5obt|S

O^EfiDb tE obEtttEöEn / 't gcEHE öat ong in öe i©Et gEöoöEU

ii/ tDElFiE tlnEE jBt^tiatEn ^m Jü^EnfcgE onaangenaam
waafie öp ^^otit En 5ön CbEn-naaftEn : maar ïn tegenöcEÏ

tEUüngEHCof/ ifioEm En .ïBemorp geeft / ti!Ea5oböEiöftE

iiÉugö CöEltir}(ESE ban o^otir geboöEn i?^ aati ^pn ^uöeré
ie OEffenEn. jfeEn IeejI ban ttaEE (ÖEdioebEr?/ t^it upt
jïUurE liEfte öaac oubE J^aöEt En^^aebec SEEtfiammEE*

ïp teg öJOEgEn opftaarE^cöoubEré/ om öatjy ban't

l^pEt/ üiEben^ErgiEtnauptgaf/ niEt öEfcgabigt jou^'

iiEn too^öEn : gElijti ooft meEc aï^ upt gEmEEnE ÜEfbE/

ttn ï^up^mani^ EoonE stjn ouöe ^oEbet bJEg flEEptE/

flp Een ^errp / in plaatsE ban EEn ^\tt/ om gaar boo,: 't

gaafltig obEcbaHEn ban öe ^panjaacben tE öEb^pben/
paffEErenöE 50 ïangE EEn FtommEclöFiE/ ja fcftier onge*

ïoofïrjftE J©Eg: liyn aanbang nEmenbEnpt't^o^p ö^Eft-

3aanEn/ tot boo? bE^oo^tEbanbe^e^tabï^oo^n/ ïio^

niEnöE in ^rmoebE/ tot berbaonberingE ban btde/ al*

öuj§ aanfiEEDEn : gelijft bit jeïföe ban onse €cröaar e iBa^
jjifiiraat aïp cEn uptitEEiiEnöE ^eugb/ En a5ulbEn-lEffÊ

lioo,: be 3Eugb / aan bE ^tabg-poo^tE in tSom 1^ gefleib*

Welke Nederlandfche Deugd, ik mede met dit

naarvolgende Versken liebbe aan geroerd.

Jieof ^tfneï ^ugt , tlhjah} en -ulugt ; Maar zjet , een Zoon , door liefde handen .;

Laat Gaed en Ge/d)trekj met geweld,z,i\HMoeder Oud^wjt 's SpanjaardsHanden'
Zijn Sleegewis : een Berry is , diefleept hy voort mt droeve Traanen.

J!\ mf moed en nad , voor deze Stad j icnattd en Arm , «ji 't Dorf Wefl-zaaneu

Da
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i Dat vijfde Gebod.

rai/ op bat gn ïange ïecfö in öen Ibx^tj
öat u be l^eece utoie qjobt gEÜen sal

HOe zober ftaat het in een Land,
Daar moetwil heeft de overhand ^

Daar yder na zijn zinnen leeft.

En niemand na den ander geeft.

Wee zulk een Rijk! 't kan niet beftaan.

Het moet gewis te gronde 2;aan.

Te regt hebt g\', 6 goede Godt 1'

Den Menfch gegeven dit Gebod

,

Dat vriendelijk een yder leerd;

U Vader ende Moeder eerd.

Op dat gy lang op Aarden leeft.

Welk Godt u uyt den Hemel geeft.

Ach trekt hier toe! verdwaalde Menfch,
Hier vind gy zoet uws Herten-wenfch

,

Het Leven yder een behaagd

,

Daarom u oude Vader draagd,
U Moeder nimmermeer verfmaad.
Ai is zy ook in kleynen Staat,

En fchaam u niet te zijn haar kruk

,

In 't midden van haar Nood en Druk

:

Een Kind, dat Hout en onbcdagt
Zijn oude Ouders niet en agt.

Of Moeder fchreyd, en Vader zugt,

: Blijft even trots, 'werd niet bedugt;
Is trouweloos en onbefchaamd.
Die doet het geen dat niet betaamd

;

''"- Hy kan de ftrafFe niet ontgaan,
Godts Hand zal hem ter neder flaan.

^ D 2 Ectt
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EEn by uytftek barbarize Wreedheyd
is het in den Menfche , die onwaar-

delijk met zijn Ouders handeld, die haar

Haan of ftooten, of ook eenig ander leed

aan doenj nogtans zo werd bevonden,

(Godt beterd) dat de Ouders in haarder

hoogfte-nood dikwils van de Kinderen

verllooten werden, als zy mecfh trooft

van nooden hebben : dit is, wanneer als

zy Oud en Arm geworden zijn, en vol

clendige droefheyd ftecken. Och ! wat

een fteencn Herte ; met Wreedheyd door-

priemt , moet zulk een Menfche hebben

,

die zijn Ouders in de nood verlaat^ wat

Kind en zoude niet beweegt werden , die

zijn Vader daar het komende , al zugten-

de, en zijn Moeder ai fchrycnde? Die

daar in den hoogen Ouderdom haares Le-

vens komen en klagen , met (hierte haa-

xes Herten , over haare droefheyd en elen-

de. O gy Wreede en hartnekkige ! Godt

zal u ook verlakten, in den Dag uwer

clen-
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clende: Wanneer gy roept om huipe , 20

zal de Heere uwe Wreedheyd op uwen
kop vergelden. Want gy, trouwclooze

Kinderen y fchaamd gy u voor de Waereld

om u Ouders te omhelzen, en in waar-

den te houden , om dat zy Arm en gebrek-

keiijk zijn , de Heere zal hem ook mee
regt fchamen , om u te ontfermen : want
alle Menfchen voor hem Arm zijn, fchoon

zy ook overvloeyen in tydclijkc Rijkdom-
men. Ja gewis, Godt zal u niet alleen

fchamen : maar ook de zelfde Plagen,

en nog veel gtooter toe zenden, daar

mede gy u Ouders geplaagt hebt.

W3!e met jtjti ^viMt^ J©?eebrip leeft/

én öaar boo? (CroD|ïbeeï^maaliö^pti0eeft/

^n tïenfet met aan Den (©«öen-öag/
55at gem ligt erger gTc&ieDea mag:
jEaat ttïo?tï tre 250O9^8epb nimmer moe/
^it^ paft ï)em Öcje %t^ b?p toe

:

5^at eben aV ÖP Ö^^fi geöaan /

ï^em 't 30 sal toetreromme gaan»

D 3 Geen
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Geen Zonden meerder Zonden baard.

Dan als men 't Lijfmet Drank bezwaard.

taant Eben / ai? men boo? I^ooö-flag syn €Ucn-naa*
(len'tlCEbEn toeg nEEUit; aïsanEEmtmEntjcmgeïlicnaï^
iEnspen't^CEbEn toEO/ öoojtiE^^^onfiErifcöap/ öiebe

Matuur niEt tian liErti^agEn. SCn geloftBEyö ban ^traffe
fioniEn^E jEEtobetEEn/ geïpaï^öEnl^aotï-fïaötiiiJbiil^

ioo? ^^onfiEnfcBa^i öefcöiEö/ jijnbE l&EpöE ittt ftüjaöe

jaftEn/ 50 tüEröEn 59 ooft iriEt BEn En öE^EÏbe^traffB SE*
ïoonb; luantbEï^EiJÏige^cBJiftuurEjEïiö: batspöEpbe
l^tt JHoninftröït öei ^EniEïen niEt .;uïïEn öcsittEn. ^z\vi^*

fiiö ig fiïi ban / biE öe ^^^onfiEnfcJap tOEEt tE niEpbEn/

en biE bE aanïofisEÏEn ban tt ^l^cob-fïag booaöji gaat.

Apoc, 22: 15.

Buyten zullen zijn de Honden, ende de Tovenaars, ende
de Hoereerders, ende de Dood-flagers, ende de Af-

goden Dienaars, ende een ygelik aie de Leugen lief

nceft ende doet, Mattb.



tot ChrifteUjke Deugden* S5

U :' Matth,^: ai.

'óy hebt gehoord dat [tot] den Ouden gezegt is, Gy en

.zult niet Dooden, maar zo wie Dood et , [die] zal

ftrafbaar zijn door hei Gerigte.

Dat zesde Gebod.

OBp tn 5uït niet ©aoUm.

Y^ Elijk een Vifler weet met kloek practijk te Viflen;
^^ Zo weet den Satan ook daar naarftig op te gilVen.

Gelijk den Vifler fteld een Fuykjen op de Grond;
Zo weet den Satan mee die gauwigheyd terllond.

Ziet , hoe den Helfchen-gaft zijn Fuykjen weet verhoolen
Te leggen gints en weer, daar zulke Viflen fchoolen.

Die hem zijn aangenaam, daar hy met lufl: na ziet:

Maarwat voorVillen zijn 't, (ö Menfch !) enweet gy 't niet.

Gaat nog een weynig voord, gy zult het ligt bemerken:
Zy munten voor u uyt in Goddelooze Werken

;

Het zy hier Jonk of Oud, van hoog of lage Staat,

Wie dat met Toverye en Duyvels-konfl: om gaat.

Al die met Herten-lufl: de Hoerery na-jagen

,

Al die op Aarden doen ftoutmoedige Dood-llagen

,

Al die Afgoden diend, die Leugen liegt eii doet.

Dat zijnze , die hem zijn zo aangenaam en zoet.

Dees zoekt den Helfchen-flang in zijne Fuyk te dringen.

Om haar met Lijf en Ziel in 't Eeuwig Vyer te bringen.

Och fchrik voor deze plaag! en llrydet als een Held,
Op dat u deze Draak hier namaals niet en kweld

;

Hy zit zeer fel en loerd, en hoopt met groot verlangen:
Want zulke Vilfen zijn bekwaam voor hem te vangen.
En raakt gy in zijn Fuyk , gy zijt in groote nood,"
Hy.leyd u onverwagt tot in de tweede Dood.

D 4 D€^
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DEwijle daar niet zoeter op der Aarden
is als ^t Léven, zo is 'er ter contrarie

niet bitterder als de Dood. Deze weynige
"Woorden geven genoegzaam te kennen, de
!z:waarwigtigheyd van de Zonde, vanDood-
flag. Wie is 'er, die daar geen afgryzen van
heeft, wel weetende, datecnDood-llagerhet
Koninkrijke der Hemelen niet zal bezitten.

Den Dood llag fpriiyt dikv/ils iiy t veelerhan-

de oorzaaken: maar voornamentlijk fpruyt

zy uy t den Dronk ; waar uy t dat vloeyen
verkeerde en ligtc zinnen , daar uyt het

Dobbelen en Speelen zijn oorfprong neemt,
en de vrugt van de TuyircheryeisKyvingej
Vloeken en Stooten: dikmaals Vegten en
Smijten, en vervald eyndehjk tot eenDood-
flag. Hierom zeyd niet zonder reden den
Apoftel Paulus : Drinkt u niet Dronken in

Wijnj waar in dat overdaad is. En onzen
Zaligmaaker, Luc.zi: 31. Ziet wel toe, dat

u Herte niet t'eeniger-tijd bezwaard werde
met Spijze ofte Drank, De ervarendheyd

leord het ons klaar, hoe gevaarlijk dat den
Dronk is. Wat blijft in den Menfche dog
verborgen, wanneer als hy Dronken is? niet

als de Deugd. ^Is den "Drank is in de Man , zo

^iet men V/' ;//>/ als ondeugdan. Veele mogen
dan,
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dan in de Ooge haare Egade niets lyden,

liaan en fmijten
;

ja traóleeren zeer deerlijk

haar eygen Bed-genoot, Andere willen ydcr
^ijn leed op haaien, het welke de Voetfpoo-

ren en de voorbereydzelen van Dood-flagen
iijn. Daarom is 't hoog-noodig, om Dron-
'kenfchap te myden: want die inzonderheyd

een Cliriften mis-ftaat.

'h'. Ds Wie
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Wie Reynheyd lieft, en Kuysheyd mind,
; Die is 't dat ed'ie vrugteii vind.

YU^xmttt tt 25antien ban get i^ulDdrjft tiao? o^bcr-
•W

fjieï oEö^often 5ön / 50 i^ Ijet ©utaeïijli aï^ een ^mi
bat op ^c{>2oeben ofte ^tutten ftaat/ ö^t toeili geen

troen-lïaac ban flerlic ^inben / of anber ongemaft/
bcrb,2agen ftan : inbicn men Eenig aan-ftoot baar tegen

boet/ ft^t gegeel i^upgl üaïb met een jeec grooten jlag

om betre: aïsatuffcöéndlïaanenl^jouta/ baar't^Beb*

be gefcöenb \i/ baar i|6? be 3Cïefbe toeg. il^e ICiefbe/

get noobigfte tuffc^en (j^egoutabe j^erfaonen bettroÉi*

fien 5önbe/ fiomt in plaatje aïle i^aat en^Sijb/ ^Ttoee^

bjagt en ilfpbinge/ en epnbelöö een fcljanbElijfte ruine

ban fiet geBeeïe^upg-gestq.

I Cor, 7; 1,

Mnar om der Hoereryen wille zal een ygelik [Man]
' zijn eygen Wijf hebben, ende een ygelijk [Wijf] zal

haaren eygenen Man hebben.

Een Schoone Vrouwe, die van reden afwijkt; is een

Gouden Bagge in een Verkens-fnuytc.

iCor.6: 18.

Vlied de Hoererye. Alle Zonde die de Menfche doet

,

is buyten het Lighaam: maar die Hoererye bedrijft,

die zondigt tegen zijn eygen Lighaam.

Dat



D
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Dat zevende Gebod.

a5p tn vx\t niet <£E0t-ij^etfeem

E lullen van denMenfch die loopen heel verfcheyden

,

DesMenfchen zinn'lijkheyd die weet het zo te leyden.

Dat in de zin 't vermaak en 't wei-genoegen fteekt.

Een Ambagt zonder zin zeer ligt 't weivaaren breekt.

Maar eer ik vorder ga, zo heb ik voorgenomen.
Dm tot een Hovenier , en tot zijn pligt te komen

,

Vermits my,zulk een Beeld gedienflig wezen kan.
Waar door ik zeer bekwaam mijn zin zal wijzen an

:

Een kloeken Hovenier neemt waar bekwame tyden

,

Na d'ordre zijns Beroeps , om Lootjens af te fnyden

;

En op een vreemde Stam te griffen aardig in

,

Op hoope van de Vrugt, vernoeging van de zin:

En voorts hy dan verwagt met lijdzaamheyd de Jaaren,
Op dat hy dan hier na de Vrugten mag vergaaren

;

En door den fnellen gang, door 't loopen van de tijd.

Zo werd het Boompje groot, den Planter hem verblijd-

Nu ftaat het wonder fchoon met Vrugten overladen

,

Zeer lieffelijk en zoet vercierd met Groene Bladen.

Hy werd van d'Hovenier gehouden lief en waard

,

De Vrugt hy tot een pronk op 't alderbelle fpaard.

Maar laci ! eer hy 't gift , daar komt een Boef in fluypen ^

Die weet in 't heymelijk het Boompjen te bekruypen.
En flaat zijn plompe Hand aan deze brave Ent

,

Hy neemt de Vrugten weg , en jammerlijk hem fchend.
Hy ziet gelegendheyd , met fnode booze ftreeken
Weethy het fchoon Cieraad van zijnen Stam te breeken;
Al ftaat hy in zijn fleur, te dragen meerder Vrugt,
Hy fcheurd en breekt vaft toe, zijn Herte daar na zugt.
Daar komt den Hovenier, zijn Boom die is tefchanden.
Nu ftaat hy gantfchYerzuft,en vringt in beyd' zijnHanden;

Hy
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Hy klaagt wel, maar vergeefs, de daad is al gefchied.
De Guyt is op de loop, liet klagen baat u niet.

Vriend zo gy d'eygenfchap van deze zin wilt weeten.
Let neerftig op 't vervolg, gy zult zeer ligt afmeeten,
't Geen wat ik zeggen wil, voorwaar, in dezen zin.
Die flegt eenvoudig is, fluyt ik d'Egt-fchender in:

Zijn Daad is diergelijk, zo dra hy weet te ruyken.
Dat hem Fortuna diend zijn luften te gebruyken;
Hy is niet luy nog traag, hy fpoeyd hem op de Been,
't Zy waar het fchuyle mag,hy voegdhem derwaards heen.
Hy Haat wel neerftig gaad' , de lufi diend niet verkeeken

:

Zo lang tot dat deVrouw werd van haar Eer verfteeken.
Tot dat zy is gefchend : want als zy is onteerd

,

Men agtzc voor een Hoer, en alle Schande weerd.
Haar Cieraad die is weg, ja zelfs haar Jonge Looten,
Die zy in d'Egte-trouw heeft eerelijk gefchooten

,

Die moeten deze Spot geftadig nu en dan.
Met Laghen en Gefchimp, van yder hooren an;
Haar zoet gewenfteVrugt, haar Lief,haar waardeTrouwe,
Die werd haar tot een laft, tot fmert en grooter rouwe

:

Dewijl haar teere Schoot is van een vreemd Gezel
Zo fchandelijk onteerd, gefchend door Over-fpel.
O al te fnoode Daad ! dat ook GetrouwdeWyven , (ven.
Maar om een hand vol vreugd , al zulk een Schand bedi^-
O fcheyn van Eerbaarheyd ! het welk dog in der daad
Is door bedrog vermomd , met uytterlijk gelaat.

Is 't niet een wonder zaak, dat onder 't Vrouw-gellagt,
Ook d'Aard van Geylheyd fchuyld ? waar door zy mede

tragt.

Door een Onknyffche drift, die haar den weg bereyd.
Behendig onder fcheyn dikwils van Eerbaarheyd,
Om 't Vyer van Venus-luft nog meerder aan te fteeken:
Gelijk men dikwils ziet, van dees en geen uyt-breeken.
Veel zotte klapperny, vol vreezelijke aard.
Die noyt eenVrouw betaamd : vermits het Zonden baard.
Want d'oorfpronk van ditkwaad ziju d^ongezouten reden

,

Ver-^
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i. Vermengt met wulpzigheyd en ongebonden Zeden;
Een Vrouw moet geitadig zijn met Zeden gemanierd

,

Zagtmoedig ende ftil, dat is 't, dat haar vercierd.

,
Een GeyleVrouw ofMaagd ontfteekt hetVyer tot branden
En brengt haar in veel fmert , in oneer ende fchanden.
Wijkt af van zulk een Weg, laat nimmer u gelaat,

Ligtvaardig zijn gefteld , zijt eerbaar in u praat :

\vant zo gy Venus-luft u Herte laat bekooren,
U Lighaam gy befmet , U Ziel gaat gy verfmooren.

r-

De
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DE Eerbaarheyd is het edelftc Cic-

raad, dat een Menfche na den Lig-

haame heeft , wiens Heedijke glans aan al-

le Menfchen behoord gezien te werden.;

Maar inzonderheyd onder het Geflagte

der Vrouwen, moet zulks boven al uyt*

fteeken , want om dat zy boven de Man-
nen met een zeer gratieuze aanlokkende

bevalligheyd van den Heere begaaft zijnj

20 is het ook nodig, dat zy voor al met
Eerbaarheyd zijn vercierd : want haar

vercieringe , zeyd den Apoftel i Petr. 5 ;

5 . en is niet in 't Hayr-vlegten , nog in

*t Goud omhangen: maar in een ftillen

en zagtmoedigcn Geeft, wiens Zedig-

hcyd, met Schoonheyd vermengt, ver-

maakelijk is te aanfchouwen , welkers

vrugt de Eerbaarheyd eene Heerlijke

Kroone , met Deugden door-vlogten

,

vereerd. Maar als de Vrouwen dertel,

wulps en ongebonden zijn, zo werd de

Egt-fchenderye gebaard. Wanneer als de

Moa-
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Moabiten Ifraël tot den Val zogten te

brengen , zo bragten zy haare Dogteren

,

die Schoon waaren ; dog zonder Zedig-

. heyd , veel min Eerbaarheyd voor hen

;

waar aan de Ifraëliten, door de Zonde

van Onkuyshcyd, haar vergrepen^ en Godt
vertoornden, Num. 25: i. Maar dit Ge-

bod: Gy en zult niet Egt-brceken, is

niet alleen zubjedt de Vrouwen: maar

ook de Mannen, dewelke elk over zijn

Egade als een Hoofdman van Godt is ge-

field , en daarom , als een getrouw Over-

., lle ook fchuldig is , met goede Excmpe-
: len haar voor te ligten ; op welke oorza-

) kc de Hecre Chriihis de Mannen ook zo

i naauw bepaald, dat hy zelfs de Oogen
beftraft, zeggende: Wie cene Vrouwe
aan ziet, om die te begeeren, die heeft

alrecde Overfpel met haar in zijn Herte

'gedaan, Matth. 5^; 28.

Het
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Het Steelen fchcynd een zoet gewin.':

Maar 't allerbitterft fteekt daar in.

A %im€atti^t jonber Straffe tDiEröBtoE-öeflsnn/ yx
-"^ toall Bet onnotiig/ en te bergeef^/ penigc ^cljat^

ten te bergaberen: maar nu 50 binb mcnC^ïBobtjïiloO

in oné i^aöErlanb CB^ifteliJfte U^Ettcn / tot bEfcijetminge

bEC 45oebEn/ en tot ^traffE bEC ï^tuaben* ^Et taaarc

tE tDEnfcgEn/ bat pbEr bEje JJ^EttEn aïg EEn HEEbEtnE of^

tt il^aapEn oy jijn ^o?ft b^OEgE/ taant baar soubE in

öEfcB^Eben ftaan (conform öe U^Et a3obt?) Gy en zult

niet Steelen; j|Et )ait\^t bEH JH^EnfcfiE gEbuurig rot eeh

ÖEtupgE joubE ;ön/ bat aïïe 3öo?tE ban O^iEbErpe flraf^

taaarbtg v§. ^tt\t mttntxi / bat onrEgtbaarbigfiEpb

ÖEEH ^ïEbErpE EH l^t maar noEmsn i\\\M tm gautaig^

X^tiS^/ 't toElft in be onbErbinbinge bp tarlïEn taEï te be*

fpEuren ig/ bat bEjc bE^Enbige ^ïEbcrpE in 't taEtft oe^

flElbtoerb. ^aarliEbe/ taatmEpnbgp/ of^um^ber*
fiojgen ölöft^ ójtBeEn! bEn ^enfclfe <? ban JSatuu*

tEti / taannEEr ïjp Üp taErb/ .^o laat Ijyi CgEïp inEn

3Enb) 't aan 5ön ©oo^moutocn bïpEn/ En b^Engt gEt

5EÏbE aan ben O^ag: maar of juïft^alboo^bE.ïiaEnfcriEn

filcbe/ 50 jict en taEEt gEt bEn (0ppEr|lEn öEgtEr/ bie

gEt tot söner-töb mrt praffE jaï bEïooncn,

Jerem.^: ij , a8.

Gelijk een Kouwe vol is van Gevogelte, alzo zijn haare

Huyzen vólbedrogs: daarom zijnze groot ende Rijk

geworden. Zy zijn vet, zy zijn glat, zelfs de da-

den der Boezen gaan zy te boven , de Regt-zaake en

Rigten zy zelfs niet, [zelfs] de Regts-zaake des Wee-
zen, nogtans zijn zy voorfpoedig; ook en oordeelen'

zy het Regt der Nooddruftigen niet.

Prov. q6: 24,

Die Haat draagt, gelaat zig vreemd met zijne Lippen:
maar in zijn binnenfte fteld hy bedrog aan.

Dat
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Dat agtfte Gebod.

iïB^p en sutt niet ^teeïen;

tyAar breekter 'sNagts een Minnaar in^ Uyt liefd' alleen tot zijn Vriendin^
Waar ziet men oyt een Vryer gaan.
Die fteelens-wijs iet durf beftaan?

Wie zulke ftreeken onderwind

,

Die meend te Steelen wat hy vind.

O Dief! al let gy nog zo wél

,

Al zietg' op Straat niet een Gezel,
Al hodrd gy binnen in het Huys

,

Of buyten nieuwers geen gedruys.
Al is het Donker overal

:

Nogtans gy loopt regt in de VaL
Het geene dat de Muys bedriegt.

Is 't aas, daar hy 20 dom na vhegt;

En loopt al zott'lijk in de Dood,
O Dief! gy zijt gewis in nood.
Hebt gy geweefl een eerlijk Man?
U Naam is weg, gy zijt 'er van*

hebt geen eer,
.

iieeld nimmermeer
Gy word niet g'agt, gy
Hierom Co Menfch!){le
Want wie met Dievery om gaat.

Al zit hy ook in grooten Staat,'

Hy is een Boef, een Ihode Gaft,
Op wien de ftrafvan 't Steelen pati;

©ievs-
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DTeveryc is een fnode aanlokkende

Zonde ^ overmids een Diefverrijkt

werd door'tSteelen van een anders Goed.

De Dievcrye is van veclderley zoorte , en

brengt met hem veel pradlijkc : zomtijds

werd zy begaan met een openbaar ge-

weld, zomtijds door behendige influy-

pinge , of ook door Huysbreekerye. Maar
och i of daar alleenc maar openbaare Die-

ven waaren, voor wien dat men de Deu-
ren en Venfters vaft toe fluyt : maar hoc

klaar Icerd de ervarentheyd , met wat een

vermomde fchijn de Dievcrye in het werk

gefield werd, het welke met regt Dievc-

rye mag gehceten werden ; want ymand
ongelijk of onregt te doen, dat is ook

een zoorte van Dief-ftal , het zy in Maate

,

Elle, Gewigte of Waaren, wiens bederf

met liftigheyd men weet te bedekken.

Het is een fchandelijke zaake, dat een

Chrilten-menfche met Dievcrye om gaat:

daarom den Apoftel Petrus de Chriftc-

nen
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ticn vermaand, zeggende: Maar niemand

l|lijdc onder u als een Moorder, ofte een

iDief, of als een Misdaader , ofte als die na

mder Lieden Goed ftaac. Inzomma, de

^eeiderhande manieren, die in 't Steelen

yebruykt werd, en kan onderfcheydclijk

lier niet opgehaald werden : maar een

^gelijk laat hem de Dieverye dog misha-

gen ! want daar is gefproken tot den
yantfchen Schaar van Iftacl : Gy en zult

lietSceelen. Vcut.^ii^. En wederom:
Zo wie de Naam Chrifti noemt, wijkc

^an alle ongercgtighcyd. Hierom , lieve ,

iaat u de vermaninge des Apoftels Pauli

iog geluften, die aldus {preekt : Wie
Geilolen heeft, en Steeleniet meer, maar
iiy arbeyde, en werke met zijn Handen,
iat goed is, op dat hyhcbbc te geven den

Behocft^en, È]^heJ, 4: i8.

£ fsk iSesi



6Ö Guldc-Spiegel , ofte Opivekklngs

Een valfche Getuyge die bedriegt.

Om dat hy itout'lijk Leugens liegt*

Dl» iJ^ECEïöïöfic En (öeeflelöHe Öeoten / Bouben cEri

9f)aïfcöen €eb bao? eeh afflröSEÏöfiE ^anDE : öaatoit^

30 taertiEn ooft/ na 't öEgt in öe j^oUtiE/ al# 008 bot
genf^ bE i^ErTfeïrjfte ^^öonnantïE/ julftE J^ErfaooEn mBt
ï?En jiiaepnEEötge ^ptEÏ gE^raft. lèiE souöe niEtfcIj2ift'

ïien boo^ Een €Eb5 il^ant al^ ptnanö EEn €eb öOEt/ t^

jcibEEïgE^Epti: ©oobEt mn/ ofiaatmpICEUEn/ iobiEn

ilt rEöt öi^twpo^/ ïft i^o^pc öEn ^HlmagtïgEn .^cgeppet

aan tot mijnEr gulpE: roaar 50 ift baïfcöElrift fii^eEüE;

bE ftraffe öeb i^EECEn 3p op öesec Uur in gElpE maatel

op mp/ gEip ift fp^EEftE; {|Et upttEtflE J^onniffEban

ben CiegtEr jïEunb op \it^ ,^pjEuftE ; En eEn €eö gEbaati

jijnbc/ ié 't Epnbe ban alle tEgEnfp,:EEftinge. 2a ftEeft

ban cEn C!i:i|l:En hiEïtoe itixm/ bEtaiJlEBEtCEb-^taEE*

tEn EEn ;lnaarE jaaft \i/ bat gn tot gEsnEn tijbE/ boo?

balfcöE a^etnpgEniffe/ bEn ÖEgtEt ^o^ïit tEbEtÏEpben/
luaar boo? ÖP bEn ïiEgtbEErbigEn OPobt öEfpot ; m jön
^lelE in gi'Dote pEtiJftEÏ (lElb ban tEgEnbJaoibige En tac^

ftomEnbE ^traffE»

Rdm. i: 18.

Wanneer de toorne Godts word geopenbaard van deti

- Hemel over alle Godloosheyd ende Ongeregtigheyd

der Menfchen, [als] die de Waarheyd in Ongereg-

tigbe^^d t"'onder bouden.

" ^ - -
.' Prov. Ii2; ifé

Die Waarheyd voor brengt , maakt geregtigbeyd be^

kend: maar een getuyge der Valsheden, bedrog.

Prov, 6: 19. i

Een vaïfcb Getuyge, [die] Leugenen blaaft: ende dié

tuücbe-n Broederen krakeelen in werpt , batet de Heere.
|

.
'. Dal!
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Dat negende Gebod.

0p en %\x\t 0«n balfcöe <Btt\x^^v

VVrAnneer in 't Wout hem openbaard
^ Een felle Draak van boozen aard^

Als hier of daar een Slange leyd,

Digt voor u Voeten u^^tgefpreyd

;

Wie is 'er dan zo ftout in 't Land ,

Die onbevreeft durft houden iland?

Schoon of hy dit Gedierte ziet,
.

Hem niet ontziet, niet voor haar vliet.

Ach Chriften-menfch ! wel hoe dus bang,
Vreeft gy op Aarden voor een Slang V

Vlied gy dus fnel voor een Fenijn

,

Om niet daar van gekweft te zijn ?

Weet gy te fchuwen 't fchadelijk Kruyd

,

Zo fchiet het nimmer zeiver uyt>

't Fenijn ook by den Menfche woond.
Als hy zijn Naafte-n niet verfchoond.

Wanneer hy Liegt en Valfch Getuygt,

En 't goede^Regt vaft krommen buygt

,

Als hy zijn Broeder brengt om niet

:

Dan is 't, dat hy met Pijlen fchiet.

Met Pijlen fel tot in het Hert

;

Die gantfch Feiiijnig zijn vol fraert^

Vol van Bedriegerye boos

,

\:, Vol vals Bedrog zeer trouweloos

,

\ Vol Honing en Syroop in fchijn

:

Maar in der daad vol fnood Fenijn^
Vergift dat niemand fchuwen kan.
Pat ligt wel raakt een eerlijk Man 5

ï E ?. En
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En werd gefcheiid al eer hy 't weet,
O al te droevig Herten-leed

!

O ftout beftaan ! 6 grove Zond

!

Die Zweeren durf op valfche grond.
Die zonder maate Leugen foreekt.

Waar door zijn Naaftcn 't Hertc breekt.

Wie dat zulks doet in fcheyn van regt,

Hy is eenbooze Satans Knegt:
Voorwaar zijn loon is hem bereyd.
Hier namaals in der Eeuwigheyd.

ONzen Heyland en Zaligmaakcr Jefu Chrifti,

zegt by Mattb. f; jj. Gy en zult geen val-!

fche Eed doen: maar gy zult Godt uwen Eed hou-'

den , ende ik zegge u-liedcn , dat gy in geenderleyt

manieren Zweeren en zult , nog by den Hemel,
want ze zijn Throon is: nog by de Aarde, want
2e zijn Voetbank is: nog by Jeruzalem, want zei

een Stad van een grooten Koning is. Nog by u
Hoofd en zult gy niet Zweeren, want gy niet een

Hayr zwart of wit maaken en moogt : maar u
Woorden zullen zijn Ja , Ja : Neen, iSccn: en al

dat hier boven toe-gedaan werd , dat is van den

kwaden. O! hoe afgrijzclijk is het dan, een val-

fchen Eed in de tcgenwoordigheydGodts te Zwee-
ren j wat Menfche en zoude daar voor niet fchrik-

ken en beven ? Salomon zeyd : Een valfch-: Getuyge
en bïijft niet ongeftraftj ende zo wie vry Leugen
fprcekt, die zal vergaan: Prov, 19; 9. Wnnnecti

men nu eens ovcrdagt , aangaande den Chriftelijken

Eed, of die al.met cerbicdmge en ontzag (ten op-

zigte
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zigtc van den grooten Godt) gedaan werd , zoude

met waarheyd den ongcregtigcn daarover niet zug-

ten en klagen ? Zoude de Heere van den Hemel niet

zeggen : Waarom neemt gy mijn Verbond in uwen
boozen Monde, daar gy dog mijn onderwcyzinge
hatet in den gronde, J^falm 50; 7. GcwifTelijk 't

\s een grouwel voor den Heere, en is een Zonde,
waar aan de Ziele verftikt. Den Propheet David
fpreekt, P/alm 24. Wie zal klimmen op den Berg

. des HEEREN ? ende wie zal (laan in de plaatze

zijner Heyligheyd ? Die reyn van Handen , ende

zuyver van Hertenis, die zijne Ziele niet op en
. heft tot ydelheyd ; ende die niet bedrieglijk en

Zweerd. Die zal den Zegen ontfangcn van den
HEERE, en gcregtigheyd van den Godt zijns

Heyls.

E 4 Be^
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Begeerlijkheyd veel Zonde baard

:

Want Ziel en Lighaam zy bezwaard.

GCp ben Crocabïï aïtooff öenegen ig om te berber^

, ben/ en een fiajonbcre p^aftnjfie ö^^eft feoben an^

tierelieren/ omstjn^^^teüefiomcn/ nietaUeentrag*
$cnbe na ferupben ofte eenioe onrebeïgSe ^cöepi;eïen

;

inaar taeet een maniere ban ^cfi;pen om 't ebelRe.^c&eii'

3Ei[ Ctoelfte i^ ben ^enfcfte) te öefp^ingen* 3ri sulfun
tDU^e boet oo(! be begeerlgggepb / bebielfiie / boo? be

ioérSinge beiJ ^atan|/ ben JUSenffg toeet aan te ioft*

Mn/ 't $p boo? b^ienbeïöfi ICagïien / ofrc fietaeeglp

jgcÓ^pen/ toaar boo? ftp be ^leï/ tit ftet a!öer-eEi|le

ap. Éarben i^/ 3oeSt te berftrifiöen» b'Cpgenfcftap ban
hit geene/ bie be öegeerïpgepb beminnen/ sïjn beje

1235eeïteniffc öeel geÏQfe/ sp toeten met een groDteïiftig^»

S?pö $n SêgeeriöfiBegb na te jagen/ geïp t?e Crorobtn
"""^ " ^ • - — •

'
-

' "" 3ÖK
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Sön STa^; en in pïaatf? ban jat te tnerbsn/ 50 ocoepen
3u in htit ^onbc noo ïangé goe meerber/ £n ftonnea
boo^ be fttoabc getoaonte niét af ïaten/ b'eenEjijn O^n*
fiup^fjepö/ ben antier jrjn (anrEötbEcrbiqgppb / ben
berbE giin fpaarjame 6iBrioÖPpb / En booste sHe bEgeEr^
ïrjfie ïuflEH/ 30 ianöE al^ gaar ÏEbEnipo^buurEnbE/ tot
bat ht O^oob op bE ^cJoubEtEn lit/ en tnaffen alja niEt
\it Crocobil niiöbEn onöEC be 5^oob/ tot ben Ejinbetoc.

Dat tiende Gebod.

ep tn 5ult niet TS^tmun,

y^Een fchadelijker Vyer is oyt op Aard' gevonden,
VI Het welke fnelder brand, als d'oorlpronk van de

Zonden
Dat is begeerlijkheyd : want als die heeft ontfangen.

Dan word de Zond' gebaard , met hertelijk verlangen.

Het Vyer heygt na den brand, dat zijn de booze lullen.

Het Duyvels Wapen-tuyg dat geeft den Menfch geen
ruilen,'

Maar port geduurig aan, om met het Vleefch te mallen,

2o lang dat in den Dood den Zondaar is gevallen.

Ziet, hoe den Helfchen-flang het Vyer ftookt met ver-

maken ,

Zijn Dienaar zit en blaaft, om tot een vlam te raken.

O Menfch! let op het (luk, het Vyer dat zijn u Harten;
Waar in den Satan ftookt zijn geyle booze parten

,

Een vlam vol fnode luft , maar vlied voor zulke fchanden

,

Want ziet, der Zonden ftraf is namaals Eeuwig branden.
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DE Wet des Heeren verbiedet wel expres i

gy en zult niet begeeren, nogtans en
kan niet gezeyd werden, dat alle begeerlijk-

heyd ongeoorloft is : want daar is een begeer-

te dewelke goed genaamtwerd: namelijk een
begeerte, om Cliriftelijke deugden te oefte-

nen, een begeerte, omGcregtigheydtehan-
teeren , welke begeerten verre zijn afgefchey-

den van de verboden begeerlijkheden des

WetSj te wceten, dat men niet zal begee-

ren zijns Naaftens Huys , nog zijnes Naaftens

Huys-vrouwe , nog zijn Kncgt , nog zijn n

Jonk-wijf, nog zijn Olie , nog zijn Ezel,|

nog eenig ding dat hy heeft : want zulk een

begeerte is gegrond op het fondament van
de Gierigheyd , om het geene dat zijnes

Naaften eygen is, Gieriglijken te begceren*

Voorwaar hoe gelukzalig is dat Volk, wiens

begeerte geneygt is omGodts Woordtehoo-

1

ren, de Liefde te oefFenen, en ootmoedig te '

5tijn voor haaren Godt. Die Menfche zal

Zegeninge ontfangcn, wiens Hertedatdor-
ftig is na den levendigen Godt. Die met
Paulus van Herten begeert oiitbonden te

zijn en by Chriftum te wezen. Die alle be-

geerlijkheden des Wierelds verzaakt, en
Hey.
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Heylig leeft voor lijnen Schepper. Tot
) welken cynde de Apoftel Johannis ook een
^ ygelijk vermaand 5 dat men de Waereld niet
' lief zal hebben 5 nog die dingen die in de
Waereld zijn ; en zo ymand de Waereld lief

' heeft, dat hy in de liefde des Vaders niet en
is: want al wat in de Waereld is, (namelijk

! de luft des Vleefches, en de luft der Oogen,
) de hoogmoed des Levens) en is niet van den
' Vader, maar van de W aereld. En de Wae-
reld vergaat met haareluften; maar wie de
wille Godts doet, die blijft in Eeuwigheyd,
ijoh.z: IJ. Godt bovenal

TOE.
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TOE-EYGENINGE
%m aHe

CHRISTENEN,
^ber tre (Cien <0eöotien»

TT' Omt gy Chrlfleneii, komt aanfchoud,
-*^ Hier is Stof voor Jong en Oud,
Heerlijk voor de Magiftraat

,

Leerzaam voor den Onderzaat.
Hier werd elk geleerd zeer zoet

,

Hoe zijn leven wezen moet.
Komt dan hier, gy Menfchen lauw.
Hier zijn u gefield zeer nauw

,

Tien geboden op een ry

,

Arme Menfche daar moet gy
Onder buygen , fchoon gy'hier

Zijt op Aarden trots en fier

,

Rijk en Magtig, hoog van Staat,

Overheer en Onderzaat.
Yder werd hier ^laar berigt.

Wat zijn fchuld is en zijn'pligt.

Deze Spiegel ligtet hjn

,

Klaarder als de'Zonne-fchijn;

Deze Wet die heeft geplant,

'

Op de Aarde Godes hand.
Dit zo leerd hy boven al.

Dat men Godt liefhebben zal,

Eeren, vreezen, t'al Ier tijd,

Geene Beelden tot zijn fpijt

Maken, nu nog nimmermeer:
Of haar aan doen eenig eer»

Want
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Want tot in den hoogften graad
Godt d'Afgoder^'^e haat.

Ziet wel toe tot aller tijd.

Dat gy zulke dienften mijt.

Die u Godt zo (heng verbied.

Maar hier diend vergeeten' niet ^

Dat de Gierigheyd gewis
Ook Afgoderye is.

Wie 't geloove buygt en dreyd.
Tot een icheyn van Heyligheyd

,

Om daar door te werden groot.

Rijk en Magtig voor zijn Dood,
Dat is gruwelijk en boos

:

Want hy diend Godt trouweloos.
Wie hy zy hoe Groot of Kleyn

,

Hoe Godvreezend' en hoe reyn
Dat hy fcheynd voor 's Menlchen oog.
En zijn roem fcheynd bloeyden hoog.
Wie met zulk een fcheyn om gaat.

Al is hy van grooten Staat,

't Woord Godts leerd, dat zulk een Zol
Diend zijn Buyk voor zijnen Godt,
Nu zo laat ons vorder gaan

,

Deze Wet die wijft ons aan
Dat men niet ligtveerdig zul

Godes Naame by geval.

Nog veel min tot aller Itond

,

Scout gebruyken in den Mond,
Dit is Ouders uwen pligt,

Datg' u Kinders onderrigt.

En haar leerd uit dit Gebod

,

Niet te Zweeren by haar Godt,
Niet te fpreeken ligt en flout,

By Godts Naam, 't zy Jong of0u4
Nog zo is hier meerder fchuld

:

^

Want het vierde xeyd, Cy zult
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In zes Dagen doen u Werk

,

Langer niet , dat is u perk

:

Maar den zevenden zult gy
Zijn van al u arbeyd vry

;

't Zy u Dienft-maagd of u Knegt,
Moet hy werken, 't is niet regt.

Vrouw of Meefter zo gy doet.

Dat u Dienaar werken moet
Op den Sabbath met verdriet.

Al vereyfcht de daad het niet,

't Is een teeken , dat gy blind

't Aardfch verr' boven 't Hemels mind.
Want gy overtreed de Wet

,

Die van Godt u is gezet.

En veragt alzo zijn raad,

't Welk hy zonder ftraf niet laat.

't Zy dan Meeiter ofte Vrouw,
Ey, ik bid u, blijft getrouw
Uwen Schepper, die daar leeft

Eeuwig, die 't u alles geeft.

En gy Kindcrs neemt dees Leer
Dog ter Herten meer en meer,
Eerd u Ouders t'aller teyd

,

Haar beftraffing willig leyd:

Al zijt gy geworden groot.
En u Ouders arm en blood

,

Evenwel u neerftig wagt

,

Dat gy nimmer haar veragt;

Schoon gy Rijk zijt en vermaard.
Houd haar evenwel in waard.
Nog zo is hier by gedaan.
Dat men niemand Dood zal flaan,

't Zy door booze Haat of Nijd

,

Door bedrog of ander fpijt:

Ziit lankmoedig , en verdraagt

,

Want den Dood-üag Godt mishaagt. .

Ook
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Ook ftaat hier dat Man of Vrouw,
Niet mag breeken cl'Egte Trouw

,

Zo hem ymand onderwind
Egt te breeken, die bemind
't Overfpel, hy is ook waard,
Eereloos te zijn verklaard

:

Lieve, meydd'Egt'fchcndery,
Want het is ook Dievery,
Gy ontfteeld uws Naaften eer.

Die gy niet kund geven weer.

't Steelen geeft de eygenfchap
Van de booze agterklaj)

;

Agterklap genoegzaam is

,

Valfch en Iho Gctuygenis

,

't Reykt hem beyden even veer,

't Zy in 't Goed of in de Eer.

Let hier op Vriendin pf Vriend,
Wat u hier nog voorder diend;
Nodig is het u voor al

,

't Geen de Wet u leeren zaL*

Want zeer llreng hy ons verbied,

Gy en zult begeeren niet

Uws Naaften Huys, Wijf ofKnegt,
Dienft-maas;d, nog zijn Vee hoe iïegt;

Openbaar Godts Woord verklaard ;

Dat befi^eerte Zonde baard i

Als de Zonde is volbragt.

Dan zo heeft de plaage kragt:

Dan zo is den Menfch in nood.
Dan zo komt de bitt're Dood;
Dan zo loopt de zaak gevaar.

Dan zo ziet men bang en naar

;

Dan zo vreeft men d Helfche-pijn:

En des Satans fno fenijn.

Ach! laatons van nu voortaan^

Godts Gebodqi nemen a^in.



fo Gutde-Spiegel, ofte Opzuckkingè

Overheden van het Land
Neemt dees Wet dog in de Hand,
z'Is u dienftig overal

,

Gebruykt haar meer als by geval

,

Straftze die daar tegen gaan

;

Dan zal Godt u ook by-ll:aan

,

In de tijd van nood en fraert

:

Maar ziet toe , dat gy niet werd
Zelven fchuldig aan de Daad,
Vroomheyd palt een Magiilraat,

En gy Onderzate^ hoord,
Luyltcrd na Godts Heylig Woord,
't Geen dat hy aan u gebied.

Doetterftond, vergeet het niet ^

Godt, die ons Gefchapen heeft.

Die ons goedig 't Leven geeft.

Die komt toe als Petrus zeyd ,

Glory in der Eeuwigheyd.

CHRIFT^



it

SCHRIBTMATIGE

EXEMPELEN,
Van de

SCHADELYKHEYD det ZONDE^

SyYach it: t o , 1 1

.

,3e vergadêringe der Godlooze is [gelijk] Wcrfc
dat by een vergaderd is, ende haarc voleyiidipgc

is een V lamme Vyers tot verderf. De Weg des

Zondaars is van Steeaen ge*efFend , dog aan het

uytterfte daar van is de Gragt der Helle.

^



6^ Gulde-Spiegeï, oft^ Opwekkinge

DiB j&ïange nu toa^ lifriger öati aï öct ^ebicrt

gemaafit öaötre : enöc 3p jepbe tot De ©;oMtoe : 3i^'

'toc6/ Dat <©0Dt gejcpD geeft/ <©p-ïieDcn en ^vW

witt tmn ban alïe 2Boomen Dejeö ipof^f <iBnDc D

©^uloe jepDe tot De ^lange; IBan De ©?ust De

25aomen Deseje? i^ofie? swïïea lupeeten: JKaarba
De ©?UBt De^ 2Boom^/ Die in 't miDDen De^ i^ofci

i^l geeft ^oDt 8^5^P^ : ^P ^» 3wlt ban Die nit

mm I nog Die aan-roevett / op Dat op niet en ircrbet

3^oe sepDe De ^lange tot De J^joulxie: <6p-lieDcn e

3ult Den 2^ooD niet (tetben* ^aar <©oDt toeet

Dat ten ©age a(^ gp Daav ban eetet/ $o juflen uto

4^ogen geopcnD toojDen : enDe gp 3uït al^ ^oö
ixiesen / feennenDe ïjet (SoeD enDe ïjet ïitoaaD* €nD
De ©^outöe 3ag/ Dat Die 2Boom goeD toa^^ tot ^pr
je/ en Dat gp een lu|ï toa^ boo? De <©ogen/ ja u\
22oam Die begeetïifi toa^ om berfïanDig temaafeen

enDe jp nam ban Jöne ©?ugt/ en 5Jt: enDe 3p ga
ooü gaaren 4JSan met ïjaat/ en gp %x. 3^oe teer

Den gaartt fccpDer ©ogen geopenD/ enDe 3P toevDei

gctoaar Dat 3P naaftt teaarem

<0 Cerjl



m Chrifielijke Detigdetu

a?p ö^enoc Dc feïte (2^oob boa? m^A

H

iT^ESiang, dieneydigwas, en'tliftigft'Diervanallêil^^ Heeft d'eerfteMenfchverleyd, en i« de Zond' doeïl

vallen .j

Nü 2iet hy hem daaf naakt, elendig en völ fpot.

Strafwaardig, (ach eylaas!) gezondigt tegen Godt,
Nu leyd ^ijn Hovaardy, om Godt gelijk te wezen ^

Ter neder in de Afch , zijn Hert dat is vol vrezen*

Wat is 'er nu begaan^ wat is 'er nu gewragt?
tiet Menfchelijk-geflagt is in de Dood gebragt

:

De Aarde is Vervloekt ^ den Menfch die heeft verlooreh
Godts Heyüg Even-beeld , zijn Stem durft hy niet hooran.:

Doot arigft verbergt hy hem : maar laei, al te laat,

Hy niöet uyt 't Parsdijs , na-klageti niet êfi baat.

F 9 tiiné
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Genef. 4: 8, 9, 10, &c.

El^öe fedin rp?a6 met jÖnen 25?oeöct l^afie!:

«ïBnöe öet ccfcötebe aï^ 3P in 't ©clD toaaten /

trat Jiam tegen^ sgnen 25?oeüet ï^atiel op-lïonö/

(uöe ftoes gem 5^ooö* €nbe öe ip€€iS€ sepbe

tot ïiain: 3©aar i^ ^aöeï uto'25^oe&er;' enbe j^p

jepöe; 36 en toet [get] niet: öen i6 mijnen 25joei

öet^ J^oeöer:' <entt J^p sepDe: i©at ïjeöt öp g^-^

traan f tiaar i^^ een i>remme öe^ Söïoeb^ef itoe^i

25?oetier^ öat tot mp toept ban oen 3Iaröfioöcm/l

€nöe ml sgt gp ©erWoeftt ban ben Sïarbbobem/!

bit stjnen 4i©onb geeft op-gebaan om utoe^ SSjoesi

beti^ 25tocb ban utoe i^anb te ontfangen* %\^ gp;
ben 5tarbbobem öoutnen jult/ gp en jal u 3t)n beti

1

mogen niet meet gcben : gp 3«lt jtaetbenbe enbe

booïenbe 3ijn op llatben» €nbe Hain jepbe tot

ben J^€€ ifl€ ; Mmt jKi^baab i^ gtootet / ban
bat 3p bctgefaen tüo;be* Zitt/ Qp f^tbt mp timn
factbjeb.n bai bm Slatöbobem/ enbe i6 5aï faoo?«'

Sïange5i6t betbo.^:n 3tin; enbe ib 3aï stoetbenbe/

enbe booleiiöe 3t)n op htt 3Batbe/ enbe get 3algeii

ftöieben/ bat/ albiempWnb/ mpjal^oob-flaan»

(Sci\tti
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Genef. 4: 8.

i^et ii een WM en beftfgMm /
^ie sïinen tao^n matigen £ran.

IjrAnncer des Menfcheii-hert in gramfchap word ont^^ fleeken

,

o zal zeer ligtelijk nog boozer daad uyt-breeken.

3e gramfchap wn den Menfch die baard veelMoordery.
ly geeft geen reden plaats, 't moet alles aan een zy.

\ls Kain hem ontftak in toornigheyd zeer groot,

io floeg hy op het Veld zijn Broeder Habel dood,
Jnnozel tegens reen; üort hy zijn Broeders-bloed,
iVaar door hy zeer verbaaft Veldvlugtig wezen moet

:

iy is veimaledyt van Godt in 't Aardfche-dal

,

iy vreeft wie dat hem ziet, dat die hem Dooden ^al:

Vu is de Ziel benauwd, waar heenen dat hy keerd,
iet ruylTchen van een Blad dat maakt hem ftraks ver-

veerd,
l\]\\ Herte dat getuygt de fchrikkelijke Moord

,

iy leefd niet zo geruft, gelijk het wel behoord

,

iiy draagt in zijn gemoed een Goddelijke Wet,
Die naderhand den Menfch tot Straf is voor-gezet«

3m dat de Moordery door moetwil of geweld,
Niet verder en zou gaan, is deze Wet gefteld.

W'ie Menfchen-bloed vergiet, gelijk wy kannen lezen;

'ijn Bloed moet wederom op Aard' vergootcn wezen,

Gcnef.



86 GuUe-Sfiegely ofte Opwckkingc

Genef. 6: 5, 6, 7.

E35be be (5€lHï5€ 595/ öat te ^oogjtpti bE^HHen'
fcöEnmEnigbulöigtna^ op öEt ^ardB/ EnöEaï'tse»

tiigtSEï öer gEöagtEii sijnEis i^ErtEn t^aïlEn^agEaliEEnlifi

^oogf teai?. ^OE öErouUibE öet bEn ï|€lEÖ(e/ bat fip

i!En jBEnfcöe op bEC SCarbE gEmaafit ftaböE: EnbE \^z\\

f(TiEttEbE fJEin aan srjn i^ErtE. €nbE bE '^^'€^^ $EpbE r

3ift 5aï \xtxi MtXi\t%zl biEn ïft 45EfcöaapEn \^t\i^zl tiEt^

iJEïgEn lïan bsn ^CarbfiobEm / ban bEn jü^EnfcöE tot get

^tzl tot ÖEt ïiruppEnbE-gEbiErtE/ EnbE tot ö^t O^etio-

öEltE \\ti ^tmz\i toE; tnant öet öEroutob rap/ bat iftse

IjEmaal^t |^E&&e.

Genef. 7: 17, 18, 19, &c.

EISbE biE J^ïoEb taaiö bEcrtig cl^agEn op bet SCarbE / tn^

^z \xt ü^atEtEn liermEErbErDEn / EnbE giEüEn ^z SCr*

Be op / 50 batSE op reEp öobEn bEr HlarbE. €nbE ^t Ü^a*

tEtEtt naniEn be oUEröanb/ EnbE bErmEerbEtbEn 3eec op

%%t SUarbEn: tnbE tz 5ïIrFiE ging op bEïJ^atEtEn» €nbB
tè II^atEtEn namen gantfcg itzt b'obErganb op ^^^tt SHar*

bEt 30 bat aïlE fioogE ^srgEn/ biE onbEt bEn gantfcöcn

llEniEÏ 3ön/ öEbEfit hiErbEn. l^öftiEn Cïfón cm öooo^
namen be iJ^atEtEn b'obErganb: EnbE be 25ErgEn toED
bEnbebEfit. CnbEaïlE^lEEfcB/ batsigopb^SCarbEroer*
\^zl gafben^^EEfl/ banöEto^EbogEÏtE/ Enbe ban 't I^ee/

tnbEban gEtiJ^ïïb-gEbiEm/ EnbE ban al'rörutipEnbe-

gebierte/ bat op bE ^arbE firoop/ EnbE aÏÏE MzvA^^t.
%\ toat EEttEn 5libEm ^ti <^zi^ti bep HCebEnp in w^z
naeu^gateH gabbe/ ban aïïEg toat op get^^aooge toag/

i^ gEflo^ben. SCfso tocrb bEtbeïgt aï toat beftonb/ bat

np bEn $CatbbobEm toa^/ ban ben ^enfcÖEaantotöet
a^EE/ tot fiet JSruppEnbE-^ebicrtE/ EnbE tot lytt^z*

faogEïtE beiilerneïp/ enbEjn toerben berbeïgt ban bet

^rbe: il^og JSoacg aïÏEEn bïEEf obEt/ EnbE toat mEt
ÖEm in bc^rfiE taa^. CnbE \sz JL^ateren gabben b'ober^

ganbÊobenbeSCarbE/ i5o3?agen»
Genef,



tot Chriftelijke Deugden*
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Genef. 7: 17.
ft!*,

^ ^

f'
v©cc ^onben l^^ugt bat i^ tre ^oob/

'Jj

^ji fta^nöt ben ^enfcfi in grootcn naob^

IE' H^^ geene dat deiiMenfch aan brengt veel zware
*•" plagen/
Dat zijn de Zonden boos die Godt niet kan verdragen.
Een klaare Spiegel is het Menfchelijk-geflagt,

. Dat in d'eerfte Waereld door 't Water is verfmagt;
^ Diens Zonden voor Godts Throon zo grouw'lijk zijn ge-

komen ,

Waar door dat alle Vleefch van d'Aard isweg genomen.
Als Godt van boven zag des Menfchen Overdaad

,

Ten eynde van de tijd hy met zijn Roede flaat

,

Hy laat de gantfche Aard' met Water-vloed verderven,
jpiWat op het drooge leefd, dat moet elendig fterven

,

djjDe INIoeder met haar Kind, de Vrouwe met haar Man,
tJElk vlugt uyt groote vrees, al wat hy vlugten kan.

jijiMaarlaci! 't is vergeefs , daar baat geen droevig karmen,
jfiDe Vrouwen dryven weg met Kinders in de Armen,
j,;De Mannen gaan te grond, men is in groote Nood,
j,fElk geeft de laatfte Kus in 't midden van de Dood

,

»^iGeen Rots nog Hooge-berg ., en kan het leven fchinken

,

jJWaar dat den Menfche klimt, daar moet hy ook ver-

(;
drinken.

,j|0 Zonde! hoe benauwd hebt gy den Menfch gemaakt,
jƒfDat hy niet van den Slaap der Zonden is ontwa'^akt.

jflAch! wat een naar geween, wat kermen endefchreyen
,j[
Heeft daar geweeft , als elk op 't laatft hem moeft bereyen

j,;Tot Sterven, als de Vloed is over 't Hoofd gegaan:
JO Menfch! tot allen-tijd, zo fpiegeld u hier aan.

F 4 Genef.
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Genef. 19: 15, 16, 17.

EJSbe aï^ ben ^ageraab op-ginöy b^onsen be Cngei»

len %at aan/ seggenbe: 4ll^aa£tt u op/ neemt u^
tDei^upéi-b^ontae/ enöeutoettBee Posteren/ bic Uoo?-

ftanöen ^rjn / op bat 09 in be (^nöereotipBepb beset
^tab niet om en liamt* JlBaar l}p bettoefbe; 30 gree*

pen ban be ^Bannen ^gne (|anb/ enbe be i^anb stjuei;

l^^outoe/ enbe be J|anb 5Öner ttnee logeeren / qoi be

tetfcgponinge be$^ i@CCS€4l ober t}em : enbe B|t

S^agten gem upt/ enbe Hielben gem bupten be ^tab»
Cnbe Ijet gefcgiebe / al$ sp gem upt-geb^agt gadben
na 5Bupten/ 30 gepbe i^p: 25eBoub u/ om utnegl HCe*

ben^ tnille/ en 3iet niet agter u om/ enbe enflaatniec

op beje gantftge l^ïafite: begoub u na 't ^e&erijte gee^»

mn/ o|i bat gp niet om en f|crmt«

Versas, 24, 25, ecc

D€ gonne ging op fioüen be SCarbe; aïpICotte^oae
in j^tnam. ^oe bebe be !^€€&€ ^toebel enbe

^tt ober ^obom enbe ober o^omo^ra Oegenen/ batt

ten ^<^€^€f upt ben J|emel. €nbe gp fteerbe be^eï^

be^tebenom/ enbebiegantfcgel^Iaüte/ enbe alle 3In«

tDOonberi^ beser ^teben/ oo£i get ^^etna^ be^ HCanD^t

Cnbe jijne l^up^-b^outne jag omme ban agter gem ; en^

te 5p tnerb een ^out-pilaar. €nbe ^&,:agam maai^ce
geni tti gelben ^o^geni^ b^oeg op/ nabie paatje/
tiaar gp boo^ 't ^dange^igte be^ l|€€i3<lEJS geftaatt

Baöbe. €nbe gp jag na ^obom enbe (^amo^ra toe/ M

enbe g^t gantfcge üanb ban W ^lafite : enbe gp ^ag/ '

enbe 5iet/ baar ging een I3qo& ban ben Xanbe op/ %t/>

ïgii be SoQlt eenejp (@ben|.

üenef,
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Genef. 19.

^Qt Boogct bat öe ^onbe gaat /
i|oe stcaarbei ttat be ^zttt flaac*

!" WAnneer in Zodoma geen Tien Regtveerdig waaren,
t ^ Om wien de goede Godt hetLand nog woude fpaaren,

ï[ Zo werd de Heere gram , om haar Godlooze daad.
Die zy zeer fchandelijk bedreven obflinaat.

Maar als de Boosheyd haar nog dagelijks vermeerde,
Doe kwam de Heere af, en Zodoma om keerde

:

Met Zwavel ende Vyer verdorf hy 't gantfche Land,
Al wat daar binnen was is jammerlijk Verbrand

:

Alleen de Vroome Loth, die vaak zijn Ziele kwelde.
Die na des Heeren Woord zijn gantfche Leven ftelde.

Is door Godts Sterke-hand zeer wonderlijk bewaard.
Waar uyt het zeker blijkt, dat Gout de Vroome fpaard,
Den goeden Patriarch, die Godt zo had Gebeden
Voor het verdoolde Volk , en voor de fchoone Steden

,

Die voor den Heere ftond , en bad zo menig-werf

,

Ootmoedig aan zijn Godt, voor zulk een groot verderf:
Die kwam des Morgen*vroeg , en floeg zijn Oog na boven

,

Hy zag een Rook en Damp op gaan gelijk een Oven

,

Hy zag een Oordeel Godts met overgroote fmert

;

Denkt , hoe dien Vroomen Man bedroefd was in zijn Hert,
Hoe Abraham heeft gezugt , geweend op ditze. Stede

,

Al waar hy om genaad' zo yverig had Gebede.
Daar leyd nu Zodoms Pragt, daar leyd nu al 't gewoel.
Daar leyd die fchoon Lands-douw, veranderd in een PoeU

F 5 Genef.
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Genef. 37; 19, 20, 21, &c.

E3Bbe 5p jepöen ö'een tot ben anberrn ; 2iet baat
ftamt be^E jUSecilcr ^^oarner aan. J©u ïtamt ban/

enbE ïaat oné ficm Doob fïaan/ cnbe gem in Ecne bE^ec

HupÏEn LDEcpen ; EnbEtoysuïlEnsEgocn/ CEntoop^^iEC
pEft ïiEm opgegeEtEn: 5a siiïlEn top ^iEn/ luat ban
jflnE ^^^oomEn tooiden jat iOiuüen ftoogbE bat/ cnbe

Jjeclofle gEin upt ö^atE i^anb : EnbE gp jEpbt; HCaat

ong Ö^m niEt aan tjEt KÜEUEn jlaan. (Doft ^EpbE ÖubEn
tot ÖEn: t^ErgiEtEt gcEn 25ïoEb/ tOErpEt gEm in bEjEn

l^upf/ biE in ^z JJ^OEflöHE i^/ EnbE En ÏEggEt ^z i|anb

utEi; aan gEm: op bat gp B^^ "Pt ö^atEC ï|anb ber*

ïofïE / om öEtti tot 5fjnEn 5^abEC lUEbEr tE ö^EngEn»

€nöE \ytl SEfcftiEbE / aï|J SofepÖ tot ^ijne ^^oEbetEn
8toam/ yx togEn jpSafEpl) srjnEn iSoftupt/ ben^eEÏ*
bECtöigEn ïïoft/ biEn Ijp aan fiabbE- ^Xi\yt 3p namEïi

ÖEm/ EnbE toiEi:pEn fiEm in bEn i^upï.

Genef. 42: <ii, 22, 23.

D^t SEpben 5p b'EEn tot bEnanbEtEn/ l^oo?toaar tojji

jtjn fcjulbig aan onjEn 23^0EbEr/ taiEn^ öEnau\nb*

gEpb bEr ^lElE tap sagEn/ bOE Bp on^ om gEnabE öab/
maac top Engoo^bEn nïEt: baaromftomtbEjEÖEnautob^
gEpb obEC on|. €nbE iSuöEn anttaoo2bE gsn/ jrggEn^

üe: JgEbbE ift B^t tot 11 niEtgE^Epb; boEift^EUbE/ €rr

^onbigEt ni^t aan bEjEn SongEling/ maat gp En Boo?*

bet niEt: xnbE ooft .^ijn ^loEb/ jiEt/ ftEt too^b ge^ögr.

OBnbE 5P En toijlEn niEt/ bat gEt SBofEpg goo^DE/ taant

baar toa^ Een ^aal-man tuffcgEn ö^n-

Gcnef.
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Genef. 37.

I
ÏS^tt 8cm / öie J^eptiig \ê ban 5Cartrf

i üpam ^Segitiigö^ö^ iï^^^ ^oni:!En üaarli»

DOorboze Haat enNeydwerd Jofeph , den Opregten

,

Verkogt om we^aiig Gelds aan d'Ilmalijtfche Knegten;
Z\]n Broeders dreygden hem moetwillig Dood te Haan,

3p dat zijn Heerfchappy niet boven haar zoud gaan:
Vlaar als zy zulk een kwaad aan haaren Broeder deden,
liO fmaakt hy Godts genaad' in zijn Elendigheden

:

vVant Jofeph werd een Prins in het Egypten-land

,

riy deeld het Koorn wji met Koninglijk verftand.

iVanneer den Hongers-nood nu hadde toe-genomen.
Zo moeiten zijn Gebroers om Zaad by Jofeph komen,
Zy meynden dat het was met Jofeph al gedaan:
Maar voor zijn Aangezigt onweetende zy ftaan.

Zy groeten deze Vorft met vreezen ende beven

,

Zy vallen hem te Voet , en bidden voor haar Leveiv
Nu zijnze zeer ontfleld, beangft in haar Gemoed,
Waar op dat Ruben zeyd ;, f^u werd ons Broeders-bloed

Van onzeHand ge-eyfcht , doen wy hem niet en hoorden

,

Wanneer hy op het Veld ons bad met zoete Woorden:
Nu is dit onze loon, nu weet ik geenen raad

,

Dit hebben wy verdiend door ons ontrouwe daad.

Numen
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Numer. i6: 31, 32, 33.

El^be 't gefcBïEbE/ aï^ {ju oe-epnöigt fiabbe aïïe bc^;

i©ao?öEn tefjj^Eeften; sotoEcö'tSCardtöft/ baton-
bet öen taa^/ geHloUen : (CnbE bE SCarbE opEnbE gaatEi

^onö/ Enbc üerflonbsE mEt fjaare l^upjEn; EnbEald
jjaenfcöEn/ bie isarag tüE-öEljoo^bEn/ enbe allE bE l^abE

Cnbe 3p tJoerEii nebEc/ 3p/ enöE aüE^ toat gaatE toa^/

iEliEnöigtEti^EUEn: ^oöEbESCarbEobErbEfttE^E/ enöe

jü Jftoamrn om upt 't mibbEn bEC ajemEjintet €nbE gEt

cantfcöE Sifcaëï/ bat ronbom Ijaar toag/ Woob boog
jjaar o^ftÖ^Ep : taant 5p jEpbrn : ^at nni tt SCatbe

miffcöiEn niEt en UErflinbE. ^aac toE ging EEn i^^Et

uyt ban ben ^€€0€/ EnbE bECtEErbEDiE^töEE-ljoa^

liErb-EnbE'l^öfng JiBannen / W ÖEuft-tuerft offEiüEn

Exod. 32: 9, 10, II, 12.

\74^oabEr jEiabE oe J^€€Ü€ tot jUSofE: 3ft Beö&e bit

^ 5EllJEl^alftgE5iEn/ EnbEjiEt/ gEt iiS fEn ftattnEftftig

©oïft, €nbE nu laat mp toE / bat tnijn too,2n tEgsn ftaac

antfleefiEn/ EnbE öaarbEctEerE: joBaUftutotEEngrooti
t^olft maafiEn* 5^og 4fBofe aan-bab t)Et SCangEjigtE bEgl

j^«E€ft€J^3önf^43Qbt#: enbegpjEpbE/ a^i|l5€fi€l
toaarom joubE utoen too^n ontftEEfiEn tEgen ui^olft/ 't

tDElft gp mEt gtootE ötagt/ EnbE mEt EEn ^tEtfiE-öan^ï

«pt €gpptEn-ianö upt-gEboerb BEüt5 l^aaram joubEn
bc CgpptEuaaré fp?EEften/ jEggcnbE: %xi fetaaaböEpb

jEEft ööSE upt-öEboErb / bat öp^E ^oobe op bE 25ergEn /
EnbE op bat ÖP3^ öerniEïbE ban bEn Sdarb-öobEm-

Vers 27, 28.

EjBbEBpjEpbE tot ftEn/ 5eï5a3epbbEÏ§C€S€/ be
45obt afca^lgl/ €En pbrr boE jijn i^laaErb op sfjne

I^eupe: gaat boo?/ ehöe ftEErb taEOEt ban ]Poo^tE tot

3^oo?tE in 't %t%t%/ ttn pgEïtft ^oobE jtjnEnSD^oEbEi:/

EBbEEÏftsön^nl^giEnb/ enbEElftstjiiEnl^aaftEm ^^Kitttt i

^ooiiEn S:Ebi httizïi na 't Jl^oo^b JÈBofe : EnbE baar biEÏEn

tan bEn J^lfte op bien ©ag ontrEnt a^ai^bups^ftb 3Ban.
Numer.
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\^i Numer. 16.

arnii ®c 10aarBepli \i ebh flerfie l^elb /
elit! <l^ie gaail de üeugcn neder beid.

3lif.i

ujj.
A Ls Korah, Dathan ftout met Abiram op-ftonden,

'm^^ En llreeden tegensGodt, zo zijnze haalt verllondeu»

3;],
De Aarde opend hem , en fcheurd op Mofes Woord

;

jjjiEn Korah met zijn Volk al levendig verfmoord

;

De reft verflind het Vyer. o Schrikkelijke daden

!

Wie durft Godts Heylig Woord hartnekkig nog ver-

fmaden?
VVilt gy 6 Menfchen-kind ! de Waarheyd tegen liaan

,

Denkt eerft, hoe dat het is met Ifraël gegaan, (den,
Godts uytverkooren Volk , wanneer zy hem niet hoor*
Als vreemd' Af-godery haar Staalen-hert bekoorden.
Als Aaron Godt verliet met al het Zondig-rot,
Terwijl den Harder gong , en fprak met zijnen Godt

:

Als zy op Vreemde wijs Af-godery bedreven,
Terwijlen dat de Wet aan Mofes wierd' gegeven,
Hoe dat de Zonde ftak, en wat een groote Iraert

Dat yder heeft gevoeld in 't binnenft' van zijn Hert

:

Hoe datze zijn geplaagt, om haar zeer ftoute Zonden,
Dewijl dat Godes Eer ten hoogilen was gefchonden

:

Haar eynde was de Dood;, zy ftorven met verdriet.

Het welke tpt een fchrik regtvaardig is gefchied.

£xo4



94 GtildeSpieget, ofie Opwekkifige

Exod. 14: 26, 27, 28, &c.

EMt ht^€€^€ ^eptte tot il^ofe/ ^ttcfet ulöie

i^anö «pt DliEE tt %tzx öacfee iï^ateren InEöer^^ee*

ren oUec öe Cgpptenaar^/ obecljaareli^aoenen/ eip

tie ober öaarc öiintEr^. <Poe ftccftte Jl^ofc sö"^ ^antt'

wgx, obec öe ^ce/ ehöe tiE %zz tttnain tocöEC tEgen öec
naaften ban öeh ^o^gen-jlcnö tor öaare tiragt/ Enbej

Èe Cg^ptenaac^ lïïuotEn öie tè gEmoEtE: EnbE0E5^€€*i
S€ floHE bE Copptenaar^ in 't miböen bEE ^ee. il^aat;

at^bE B^atetEn InEbEr-ftEErben/ ?a öEöefttEn ^ybEH^iat*

gwiEn/ enbE bE 35uptEr^bEpgantfcöEnl|Ey2pPjiraap/
bat Btn na-öEboïgt toap in be^EE: baar eri bleef ntEt

ÉEn ban Baar oberig» .il^aar be i^inberEn %\ut\^ giii^

jenop fiet (l^^ooge/ in'tmibbEnbEr^re: tntit\^tWi\*

terrn toaaren gaar eéh Mnnx/ tot öaarEiSegtEt/ en^

be tot parer ^ïiiVftEt-ganb. SCfto berloftebE l^€6iai€
3fraé'l aan biEn ^^agE upt bE l|anb bEE €gpptEiiacEn:
cnbE SftaH jag be CgpptenarEn <2^ooö aan ben ^ebec
bEE Ztt. a^oft 3ag 3SfraËÏ be gtootE ^anb / biE \xz i|iH€^

i5€ aan be CgyptenatEn öEtUE^en ftabbe: Enbe 't ©alft

b^EE^be ben (^€€l[ï€ / Enbe gEÏooföen ïn ben ^^€ü€/
EnbE aan 4Ü^ofE sgnEn fenEgt»

Capittel 15 : i , 2 9 D'

Da^e .^ong ^ofe EnbE be iliinbEEEn SifEaër^ ben ^€é*
ï3€ bFt Hüieb / enbE fp?aftcn/ ^eggEnbe: gjft 3a!

ben i^€€il5€ ^ins^n/ toantöp i^ftoogïiïibEröEben/ 1

flEt f^aerb Enbe ^önen ïlupter Beeft ftp in ^ee getöojpen» i

5^E i|(iE€ï5€ i^ ttirin ïlcagt enbe %\t^/ EnbE Ba ij^ mp
tot Een ileyï getaeEft: t\tit \^ mijn O^abt/ baarom ^aï

iS öem eeh liefKörte ilBooninge maften/ Bï» i^ ninricjS

ï^abEE^ aP»obt / t^{t^ jaïm ftem bEEöeffen* <I^e I|€€Ö€ .

Ig een i^rgg^-man: J|€€fi€ i§ 3Ün Mmmt.



t&t Chrifldijke Deugden^

d^cïiiMiig \fW JUBcnfcö bie ïceft/

ï^\t a3oDt tot eenen (^uiper geeft.

95

(

ALs Pliarao op den Weg wil Ifraël na-jagen

,

Zo vald hy onder voet met Ruyters ende Wageo,
In 't Roode Meer verdrinkt Pharonis groote Magt:
Maar Ifraël die werd Droogs-voets daar door gebragt

;

Gelijk een Staalen-muur, zo ftaat aan beyde zyden
Het Water, door Godts kragt , en gaat alzo bevrydeti
Zijn Uytverkooren Volk, dies zy metbly Gezank,
Van Herte zeer verheugd, hem Zingen Lof en Dank.
O Heereüjke daad! waar in men kan aanfchouwen,
Hoe trooftelijk en hoe zoet dat Godt is in 't benouwen*
Wel Zalig is de Menlch, die hem op Godt verlaat.
Die nimmermeer zijn Oog op Vreemde Goden Haat,
Zijn Kruys , al is het zwaar dat zal zijn Ziel niet fchaden ,

Hy zal met Ifraël gevoelen Godts Weldaden.

Judic
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JudiG. 16: 25, 26, !27, &c. '

ESbefjetoefcBtetJC/ 0ïf?88aüi|meb2oïmtoap7 trat r,

311 ^epöen ; fioept ..gimfon / öat gp boo? anrt ^pce^
ie: entiE 59 nepen ^i'tnfon upt tjet ^Ebangen-tjup^/

Enöe öp .^peeitie boo? t)aare SCanoesigten / enöe 311 de*

tien öem flaan tuffcFjen üe güaaren. ^oe 5cuöe ^im* ,

fon tot ben 3angen/ t\t Fiem 6p be i^anb gi^lti; IQCaat

mp gaan/ bat ift be plaaren betafle/ op betoell^e IjeÊ

ügupi gebejligt i^/ bat ift baar aan leene. I^et ^nnf
DU tnap bol J6Bannen enbe ïl^öben; ooft toaaren öaac

flUe ©o?^en ber ^gilijlijnEn : enbe op fletl^aftbjaaren ,

Dntrent ^^ie-bupsenö iïSanncn enbe 5^^oubien / t\\z
\

toe 3agen al^ ^ïmfon ^peeïbe. ^oe nep ^itnfan tot

ien i|€€!Ix€/ enbe ^epbe: i^eere/ ï|€èili€/ ge*

tienfit bog mijner / enbe flerlit mp bog aUeenlift bit-

maaï/ a^6abtl bat ift mp met een U^jaafte boo? mijne

ttoee ^figen aan be .^öiüftijnen to^eefte, €nbe ^im
fon batteb? lie ttoee mibbeljle ]pilaaren / op bebtelfte

Jet ^upp toai^ gebeftigt/ enbe taaar op pet fleunbe;

ten eenen met 3ijne iüegter-ganb. €nbe ben anberen

met 3öne ^linfier-ganb. ^ibe ^imfon jepbe; iiBijne

%\z\t fterbe met be !^öiïi(ljjnen/ enbe gp boog sig met
liragt/ enbe get J^npp bieï op be l^o;2jlen enbe op aï get

!^oïfi/ bat baar in toa^ : enbe ber ^ooben / tixt gp in

^nn ^trtben gefeoob Jeeft / toaaren meer/ aï^ tit Ö9
in stjn 3£eben geboob gabbe«

;e !l

JuOic.
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Judic. lö.

Jgict flrcftt öen jBenfcft mui in 't gcmoEö/
<]^au ü\i een ^potse ^ouge doet*

E En fpottelijk gefdiimp is zwaarlijk te verdragen.
Het is een Ziele-lmert , het doet de Menfchen klagen,

't Zijn Pijlen vol Vergift, die bitter zi>n als Roet,
Die door het Herte gaan, en Iteekcn in 't gemoed.
Het is een wakker Man, die Spotterny kan lyden.
Die midden in de fmaat hem zelven kan verblyden:
?Iet is een groote kunft, het is een kloeke daad.
Die midden in de fpot als onbeweeglijk ftaat : (ren.
Wiens Herte niet beroerd, wiens Zinnen nietverftoo-

Als hy veel ünadigheyd moet van zijn Vyand hooren.
Gelukkig is de Menfch , die zo verdragen kan

:

Maar 't is niet wel te doen , waar vind men zulk een Man?
Doen Simfon wierd befpot , belagt van zijn Vyanden

,

Zo werd zijn Ziel bedroefd, hybidGodt inzijnBanden,
Zijn Geeft die werd gefterkt , hy ipreekt in zijnen Nood,
Mijn Ziel die fterve met de Phililteen de Dood.
Hv buygt die twee Pylaars , en doetze neder vallen

,

Waar door de Philifteen moet fterven met hun allen.

Zo laftig is den Spot, die geene dieze proeft.

Die weet, hoe fchrikkelijk dat zy denMenfch bedroeft.

zSai».



9^ GuIdC'Spicgel, ofte Opivekkingc

I Sam. 17: 45, 46, 47, &c.

D|ïïliiti baar m tegen jeptiE tot oen Jp^iïijlgn/ érr

liomt tot mp met een Etoaerb / . enöe met een ,^pu f*

fe/ enöe met een ^cljilö: maat iü Home tot u in Den
JlBaame be^ l^€€fi€^ bcr l^ep^fctjaten De^ ^aöt^
öec iélag-oitienen Sfracl^/ Dien op gcljoand Ijeöt. (^e

öe^en ^jge'jaï öe i|€€è€ u öefluiJtenm mijne l^anu/
enoe ift sal u fïaan/ enbe ift jaï u l^oofö ban ü tneg ne*

men/ enöe ift saï be l^oobe ^Ciggamen ban bet pjid^
ftrjncn Ileger bejen ^ag ben J^ogelen öejS{|eme!j/ en^

be ben ')bzz^m be^ l^eïdg gebcn : €nbe be gantfc^e

^arbejal toeeten/ bat Ifraei eenen 6obt ficeft. €nöe
beje uflutfcöe l^ergaberinge jal toeeten/ bai bc i^>i5€'

ifi€ niet bao^'t^luaerb/ nogte boo^ be^èpieffcenlier^

ïofl: §jaantbetojgipbe^i?€€lli€-l^/ bie^alu-iCic*

ben in onse i^anb gelien. €nDe Ijet gcfcöiebe boe be Ipöi*

ïiftön 5ig op maafrte/ enbe fjeencn ging/ enbe ©abib
te gemoete naberbe/ 30 Öaaftebe ©abib/ enbe ïiep na
be ^ïag-o?ben toe/ ben ^öiïijlijn te gemoete* €nbe
^Mh ftaft sijne i|anb in be «^Taffcöe/ enbe f|p nam ee^

nen ^teen baat upt/ enbe Bp flingerbe/ enbe trof ben
JgÖilïftijn in jgn èoo^öoofb : 5Q bat be ^tecn ^^onft in

xrjn ^oo^ljoofö/ enbeljnbiBÏopsiJn^Cange.^igttèr^aï:*

oc. %\i^ oUeetnelDigde «ï^aliib ben Pfiiïiitijn met ceiien

;ê!inger enbe mét eenen ^teen/ eiibe pu beqlacg hm
f^ÖiiiltiJn/ enbe^ooöeljem: bogl^abibenfiabbegeen
SUiaerb in be l^anb. ^^aaram ïiep <]^abib/ tn\iz ftonti

op ben |)f(ilijtijn / enbe nam jgn ^tuaerb / enbe ün troft

Öet upt Vön ^cftepbe/ enbe ÖP ^oobe gem/ enöe F)g

gieulu Bem ben i^op baar mebe af: ^oe beföiïi^öneii

jagen/ bat Baareo ^elueibigfte i^oob taa^/ 30 blug-

ten SP*

I Sara.
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'i Sam. 17*.

%tl \i een ^p^eEfi-toao^b obèral/

i|oE poger jEoeD goe lager !^af«

E Hoogmoed kan de Menfch" zeer laag doen neder
daleii;,

Èn hem van zijnen Godt doen trouweloos afdwalen»
Den Hoogmoed werd cepleegt op veelderlye maat,
X^ Landen, Huys en tlof, op Rijkdom, Eer en Staat^

Op Konft en Weetenfchap, op hoog-geleerde gaven.
Op Sehoonheyd ende Kragt, daar véele zo na draven j

Pp, ik én weet niet war, ja op een ydel niet.

Is dat men hedendaags gemaakte Hoogmoed ziet:

Want by een flegten Bloed daar zult gy ook befpeuren^
Ëen trots hoogmoedig Hert, al zoud'hy moeten treuren*

t)en Hoogmoed heeft 'er veel in groot verdriet gebragt>

Een opgeblazen Geeft, die zelfs hem waardig agt,

is' voor den grooten Godt een gruwel boven maten

;

Wie op zijn Hoogheyd fteünd, die werd Van Godt vér-

, : - lateni
,

A'anfchouwt d*2n Philifteen , die als eeii^Réuzë ftaati
",[ Die Godt geduufig tergt ^ en Ifraël verfmaat,

[|i Pie op zijn Kragtén rocmd, ftoutmoedig en vertnéetëiii

j Die Ifraël befchimpt, veel fmaadheyd heeft verweeten^

[),
pie met een groote Spies daar ftaat gelijk een H^ld,

^ Werd op een oogénblik ter Aarden neer geveld i ,

,|i Den trotzen Goliath van Davld is verflagen, ,^

,g Zijn Magt die werd vèrftroyt , nog binnen weynig Öagéiii

\ ;
Daar leyd hy nu iii *t Zand , die 'zo gefproken heeft i .

'g, tiöt welk. BCii Spiegd is , wat vrugt dat Hoogmoed geéfe

im. G^ AiéiSi
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n Sam. 17: 23.

A ^^ nu ^cfiitoprjeïjao/ öatsijnenfiaabmetöcbasn
-^^ Eii tna^ / gadelÖB gp öcn Csel/ enbe maaftte 513 op /

Enöe toog na sïjn i|up^ in jrjne ^taö/ enbeoaf öebEl

aan 30» ^up^/ enöcl^Eröinasiö* aï50 ft«fÖ9-

Capittel 18: 8, 9, 10, &c.

WSCnt bc ^trijb toerb aïbaar berfp^enb oIiec aï bat;

'€anb: €nbe ö^t fl^oitb UertEEcöe niEEc Uan tim

i^iïie / aïé blE öEt ^toaEEb bEctCErbe ie biEn seHjeh

^aQt. ^Hüfalam nu ontnioEtE boo? bet SHangesiotE btt

IftnEötEn l^aUib^: EnbE SUbfaïam tetti op EEnen ^iBupl;

tnbE alji tt .ïl^upl ftlnam onbEr bE bigtE (ffaftöEn ban
EEnE grootE €uHe/ 30 toftb ^tjn i^aofö baft aan bE €p^
Re/ bat 8p BangEn bïEEf tuffcfjEn tzn ^tmtl EnbE tuf*

fcöen öE 3lIaEöE/ EnbE tz Mnyil/ tiit onbEt f}tm üja^/

5mg boo,:. $llïf{ bat Een Man sag/ 50 gaf fjp ö^t 3l0'ïö

te riennen/ EnbE jepbE; Zitt/ ift ftebbE 5fibfaïam sien

tjangen aan een €pöE. ^oe :;EpbE 3|oab tot bEn J^an /

bie 8et IjEtn tE fiEmiEn gaf; fém bog/ gp geöt f)ti ge-

Sien/ taaarom ban En fJEöt gp fiem niEtaïbaattEc51Iar«

bEngEfïagen? al^oljEtaan inp[ttonb/] omuffiEn^il^
bEElingEn/ EnbEeEnEn<0o^bEÏtEgEUEn. 3I19aarbiEJ3San

3EpbE tot loaü ; EnbE of ift al ^l^UMjEnb ^iHiEEÏinjjEn op

inönel^anbEnmogtEtDEgEn/ 30 EnsoubEiftmiinEl^and
aan bE^I i^oning^ ^oonE niEt flaan: taant be $ionin£

fiEcft u/ EnbE 5llöifai/ enbE 3tBai boo? onjB 4^otEn gE^

DobEn/ jEggEnbe; (^ocb u / tniE [gp 3tjt] ban bEn %o\u
geling/ ban 9Cbfaïom. 4^f ift al baïfcljeUjft tegen mijnt

^iElE IjanbElbE/ 30 En 3oubE bog geen tiingboo? ben föa*

ningberbojgEn tao^ben : onft gp 3Elf^ ^ub 'ee u ban tc^

gEn obEt flEïïEn. #0E 3Epbe aoaö ; aft sal gier bp u al

$a met bcrtOEbEn : EnbÈt)pnam3l^^iE|^qilEn/ Enbej^aft^

3E in SCöfalomp ^titt/ baar Snnojtoag&benbeinfiEi
mibben bec ^fte.
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f2 Sam. 17.

Wit bat ^gn <0ubcr5? ö^epot te fïaan /

^ct 3aï ojp SHard* Bcra fitaaïöft igaan.

AChitophel die geeft aan Abfalom de Schoonc
Een ichandelijke raad , dat hy zijns Vaders Kroone

Met Uil beroven zou. ö Schrikkelijk beftaan!

Hy zoude onverziens in 't Veld zijn Vader (laan

:

MaarGodt, die alles ziet, en die haar boosheyd kende,

jj
Die laat dit fchandig (luk , dit kwaad contrary wende.

.1 Den Raad van Hufai by Godt gezegend werd,

Jl
Waar door AchitoplTel haad, geelde een ander pert:

,/ Nu hem zijn Raad miflukt, nu treurd hy alle Dagen,

|V
Nu is hy difperaat, en vol benauwde vlagen,

ƒ! Nu moet hy aan de Bad, daar is geen praten an

;

^ En naar een korte-tijd, daar hangt die Wijze Man

:

[,;
Dien Raads-heer, hoog geagt, by David en zijn Zoone,

/' Daar hangt hy tot een fchand, voor yder een tentoone

:

j,
De zaak die loopt in 't wild, elk drijft nu zijnen fpot

j,^
Met hem, die in het Hof geagt was als een "Godt.

[j„
En Abfalom, die Schoon en zuyver was van leden,

^ Is , tot zijn ongeluk door 't woede Woud gereden

,

ig.

Zijn Hayr dat hegt hem vad, als Samuël befchrijft:

Il

Want aan een Eyke-boom hy deerlijk hangen blijft,

ijj.

En werd van Joab zelfs zo levendig door-lleeken

:

|[' Dus weet die goede Godt der Bozen kragt te breeken*

1-

sSara,
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a Sara. II : 2, 3, 4.

rr^ gefcBicbet teocn öeu ^bqnlr-töb/ bat^öbibban^ 5ön :ilEgtrop|tonö/ EnOEtoanöclöPopöEt^aHljan

l^ti öoningé-öuug/ ehöe .;ag ban Jjet ^aft cehe ü^^ou*

lijE Ijaac tuaffcijEuöE: tiE$E l^^cutoE nu toaj? jerr fct}aon

ban aansiEU. €ntiE «I^abiD ^ond f^EEnEn/ EnbE onbEE^
bgaagdE ua tiE5E !^;outDE: eude mEn ^EptiE; %i batniEt

2&atö-fe6a/ bE ^ogtrr Ciiam^/ bE l|upg-b?aubJE ban
ÉciabEn l^EtpEi:? "^m jonb ^^abib •:©oben Ijrenen/

énbE itecsE IjalEn ; EnbE al^ 59 tot gEm in-gcfioniEn

tD«^/ Ii'>g DP ^9 ll^ai^; CS9 uu gabbE gaat ban tjaare

(DnrEynigljEgb 0E3upbErb:;) baarjna j^EEtbEaptDcbii^n^

Gen. 6: i^ 2, 3.

EJIÖbE ï|Et OEfcBiEbE/ aïg \it ^EnfcljEn Dp ben ^arb-?
boöcin brgoniiEn tE bEnnEnigbulbigen/ twtt IjEn

^og.' eri§ gefioorEn totrbcn ; H^at (!5obE? 2oonfn bé

^^og^ftEU ttt MtiM\^zï\ aan 3;agEn / tat 55 fcfjoon

JtaaarEn/ eu&e y^ namEn Jieu #iJbEn uut aïïe/ bie ju
berfioorEn gabbEn, 5^oe jcpbE bE ^fC€fi€: jBön
<&EE(l En jal niEt in Ceuteïgö^Pb ttoiften niEt ben jöSeu*

\t^t/ bEtatjlE öp ooft ï^ipffdj r^: bog sgnE ^a^en suf*

||n 50» ©onbEEb-Enbe-tbJintig asar.

s Sa^.
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12 Sam. II.

^ti (©00 ficEfc menig Jü^enfcD berïepbr

't 3? ö^t Compafi öaar 't i|art na ö^ept!,

NTet is 'er , 4at de Menfch meer prikkelt tot de Zonden
Als het Gezigte doet, het maakthem ongebonden;

;
Het brengt veel Zonden aan, daar diend wel op gelet,

! Het Oogc maakt het Hert door zijn gezigt befmet.

Zo ras als David zag de Schoonheyd van de Vrouwe

,

Zijn Herte dat ontfteekt, hy ziet op Wet nog Trouwe,
Hy vald in Over-fpel, in Dood-llag, als men leeft;

Waar af dat zijn Gezigt de oorfpronk is 2;eweeft.

Wanneer de lünd'ren Godts in d'eerfte Waereld zagen
De Schoonheyd, zo nam elk een Wijf na zijn behagen.
Een yder heeft Getrouwt , en na zijn luft gefpeeld

,

Of Heydens ofte niet, men zag maar op het Beeld,
Als dat maar aardig was, en lieflelijk van Wezen:
Waar uyt dat naderhand veel Plagen zijn gerezen.

't Gezigt verleydet haar, 't welk Godt zeer heeft mis-
haagt.

Waar over zy al t'zaam zijn grouwelijk geplaagt.

Daarom (o Chriften-menfch !) wilt gy u zuyver houwen.
Zo wend u Oogen af voor al van Schoone Vrouwen

,

Het ftrekt u tot verderf, haar Eed'le Schoonigheyd,
Heeft menig opregt Hert tot Over-fpel vericyd,

G 4 T Sajiu
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iSam 2: 22, 23, 24, &c.

p\ t?g Cf! toa^jfEt 4^uö / euue tjoo^oe aï tnat sgnc ^aa*
•*-^ nen aan gantfcfi SftaËl öeöeii/ ehöe tiat jp^litpfn
fid öE iJ^ötïPn/ trtc met öoopcnt'5amEn fitaamEnaanöc
TBmit öcr CentE öet t'samEn-ftofnjlE. €nbe Ö9 5f)itic

txi fjED/ ll^aarom boet gn aïjulfic dingen/ öat ift öhe
xitne Ö005E ftuftften fiaotE ban öesEn gantfcgEn I^oIüe?
^iet mjjnE EoonEn: toanr bit en i^geEngaebgetiigtE/
tat ih FiootE/ gp inaafit batf)Eti^oïftbegij€€ilt€4^
BüEtttEEb. ü^annEET een JBlÊEnfc0e tegEn Een .ülSenicöe

Sonbigt/ 305uïlEnbEa5obEngemDo;bEEÏEn/ maatUian^
neer Een mtï\St\^t tEgen ben ]^€€llï€5onbigt/ tuiEjaï

boo? öEm öibben? bog in tn goojöEn be jlemmE ftaa^

tti J^abEtg^ niet/ taant be i^€lECi€ taiïbEje boaöcm
CaputeU: 14, 15, 16, &c

"p 4SbE aï^ €ïi be itemmE oeggtcue^^ Öoo?öe/ ;0 3Epbc

-^^Ml ö^atiéöEflEmmEbejec^croEftET boEönaftEbe
fiembiejitaan/ EnbEÖpfttnam/ EnbEüoobfcBapte'tCli*
C€ii nu taa^ EEnMm ban 98 gfaaren / cnbE jtjne lB>ogen

ftonben pf/ bat öpniEtsiEnEnftonbE.) €nOEbiE.3Bart
3cpbEtot€(i: affbenbie/ biEuutbEj>lag-02bEnftumE/
enbe ift öEn öebcn uut be^lag-ojbcn gclilooEn: 1)0 baa
SEpbe/ toatt^'ErgcfcQiebmon^aonE? ^^aEantliiaa:be

Bu/ biE bE^oabfc[}apö;?gt/ EnbEjEubE/ Sfraël iis ge*
bloöcn böo?(jEtaangc5igtEbEr]^ÖiïijïÖnEn/ Enbcbaac
ij ooft EEn grootEnEbcc-iaigeonbEr ben l^aïfte gefcftiEb:

taar eh bobEU 5ijn utoE ttee ^aonen ^npö^i ^nöe Jpi*

tiEBa$gEflo,2bEn/ EnbEbE5(irftEa3oöEgi^gEnomEn. Cn»»
ifee Bet gefcgiEbE/ sï^ ftn ban \^t %i^t ^oöe^ bcrniLiöe/

30 biel f|p agtEttaaarbé ban bEn J^tOEÏ af/ aan be 5ijbe

tier .^ooptE/ enbe b;aft ben iSpftfte/ EnbE jlerf»
aRcg. IJ 23, 24.

"P ©bp Bp ging ban ödar op na ':^t{\^t\ : aïg' gn nu ben
-*-' D^eg op ging/ 50 fttoamen Wmz aongcn^ uut tit

jgstab biE ^cfpottEbEU Ijein/ Eube ^e^bcn tot tjem/ éaaf-
fiop gaat op / i^aaï-ftop gaat op. -CribE öP fterrbE ^ig ag^
tEr om / cnbp fip ^ag^E / enbe I^IoEfitE^E in ben «Gaarne br^
l|ö 506 IS : l^OE fttuamen t\ntt *ï3epren upt f}n JJ^oub /
tniét )sti^mxUt bau beselbe 42 IbinberEU* i Sam.



tot ChrijlöUjke Deugden, 105

I Sam. 4.

HEt geen den Ouderdom aan brengt de meefle vreugde

,

Dat is : wanneer de Jeugd uyt Iteekt in alle Deugde

:

Want als een Gryzen-tijd eerbiedigheyd ontmoet,
I)at is zeer aangenaam, gantich lieffelijk en zoet.

6 Dat 's een fchoone zaak ! gezegend zijn die Landen

,

Alwaar de Jeugd him fchaamd de Oneer en de Schande

:

Daar is geen beter Hand nog prijflelijker Deugd

,

Dat meerder voordeel geeft, als een gefchikte Jeugd

:

Gy Ouders , leerd haar dog van Jongs op Godt te vrezen

,

Dan zal u gantfche Staat van hem gezegend wezen

:

Maar zijt gy luy en traag, in 't ItrafFen van het kwaad.
Zo gaan zy uyt het fpoor, en doen nog boozer daad.
Als Eli al te zagt bcftrafte zijn twee Zoonen,
Zo wilden zy daar op geen beterfchap betoonen:
Het Zwaerd dat nam haar weg , het welke was de vrugt^
Om dat hy niet in tijds zijn Zoonen had getugt.

Wanneer de dertle Jeugd door moetwil niet verfchoonde
Elifa , daar den Geeft des Heeren binnen woonde

;

Als zy hem op den Weg befchimpten al te ftout.

Zo kwamen onverziens de Beeren uyt het Woud,
Die hebben haar verfcheurd, en ingeflokt tot Voedzel.

*

Ziet zulk een eynde neemt het Goddeloos gebroedzeU

G 5 Malh.
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Matth. 7: 13, 14.

G^at \x\ boo;j be tmt J?oo?te: trant tnöb i^be]^oo^^
te / enbE tJ^EEb lé bE ©Eg / bie tot get l^ecöerf lepb /

rnbc beeiE ^tjnbrr'biE fcoo; üEselbe in gaan. ï©ant üe
5poo?tB i^ Enge/ txi^t be i©cg ip nauteE ^\t tot ftctHCe^»

ben Itpb/ EnbE tDEnnige sünber biE ben seten bmben.

Matth. 13: 41, 42, 43.

D€ ^ODHE bE^ Mtïi\t\ym yaX y^m CngElen nnt jeh^

ben/ Enbe jp ^uïlEn uptsÖnfóonmfirgribEroabErEn
aïle tt ErgEtniffEn/ xnOE \^t gcenE bie \iz ongErEgtigljEpb

boen : ^Cnbe julÏEn bEseïbE in bEn 5^|rErigEn o^iiEn tnrr*

pEn: baat sal toEEningE jrjn Enbe ïinEningE öec (jCan^

bEn. 3^an sullen be ïtegtltEErbigEölinSengEÏijft bE^on#
ife/ in f|Et öoninfirgfi Ijaarg J^aberg. ^it ^aren öeeft

om te gooren/ bieljoocE.

Apoc. 20: II, 12, 13, &c.

EBbe ift 5ag CEnEn gcootEn luittEn ^Töjoon / Enbe
bEn geEnEn bit baar op ^at/ bantoiEngSCange^gte

be SCarbe enbe ben i^emel liiEgfaïoob/ enbE geEn J^iaat^

3e en ig boo^ \x\t gebonbEn. €nbE ift sag t^z ü^oobe / ftïepn

EnbE groot/ flaanbE boo? (!3obt : EnbE bE ^JDoEfien ItiiEr^

bEn gEopEnb: enöE eeh anbEr 25QEft taiErb gEopEnb bat

bep ICebenp i^/ enbE i\t Wmht VuiErbEn gEoo^bEElb iipt

flEt gEEnE in tt ^oE&En gefcö^EbEn Itia^/ na gaarc
U^ErFten. CnbE tt ^tt gaf tt èoobE bit in Baar taaa*

ren; enbe bE ^oob/ EnbE be J^eIIe gabEn bE "Boobe tit

In Ö^r tnaaren : enbe jn tnierben geoojbEElb eeo pge*

ïp na gaarE iJ^Ecften. €ribE bz ©oob enbE bE ^eïIe tnier^

lïen gEtöojpEn in ben ^oeï bz^ ^^per^ : <©it ip öe iCtaEE*

iJE il^oob. €nbE 30 nmanb nïEt gEbonbEn en tnlErb gE*

fr^^Eben in jjEt 55oEft b?^ ïebEn^/ bit fcDicrboetco^pcn

in bm foei be^ jt^iier^.

toe



tot C})riftcUjh D^ugdeuy .

J^üt ptttt öaat tie ^anö' bcrtoonb/

lp?

AL 'tkwaad dat ymand oyt op Aarden heeft vernomen ,

Al wat den armenMenfch voor leed is aan gekomen

:

Al 't kwaad dat hüydendaags denMenfchen nog aan kleeft.

Dat is der Zonden fchuld , die zulke Vrugten geeft.

De Zonden brengen aan veel fchrikkelijke" Plagen

,

De Zond' heeft 'fangen tijd de Chriftenhcyd geflagen.

De Zonde brengt met -j^aar den zwaarenHongers-nood,
De Zonde is 't Vergift, dat yeele doet de Dood,
De Zond' doet overal den Oorlog domineeren,
Zy is gelijk een Vyer, die 't alles doet verteeren.

De Zonde is een Poel , die zonder end' op geeft

Al zulk een fnooden Vrugt, gelijk zy in haar heeft:
Want Duyvel , Dood en Hel, die zijn in haar verborgen;
Eii zie^', niet deze Scril^ veel Zielen zy verworgcn : -

D«^^
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Dewijl de Zonde is van veelderlye zoort.
Zo werd den eenen dus den ander zo bekoord

,

Waar door hy vrolijk reyft na deze poel der fchanden,
Daar Oogen-weening is , en knerzinge der Tanden

;

Daar midden in de V lam veel Nikkers zijn vergaard.
Die boos zijn van Natuur en fchrikkelijk van aard.

Hierom (6 Menfch !) aanfchouwd het regte Beeld der
Zonden,

En trekt u Ziels-profijt daar uyt tot allen ftonden.
Dit Beeld u klaar vertoond , hoe haaft het Rad om dreyd

,

Die huyden vrolijk Lagt, wel morgen droevig Schreyd

:

Die huyden met vermaak de Waereld gaat na-jagen;
Wel morgen door de Dood moetreyzen met veel klagen.

Die heden is vervuld na wenfch met volle vreugd

,

Met Waereldfche wel-luft, met blijdfchap en geneugd.
Die heden heeft op Aard' al wat zijn Hert mag wenichen

,

Dat die ligt morgen is d'elendigft aller Menlchen

:

Want aan den brcedenW>g daarpaald den Afgrond aan,
Waar na dat door de Zond' veel Menfchenheenen gaan

:

Wiens Pijne dat geen Menfch op Aarden kan befchryven

:

Wanneer zy op den Weg van dezen Af-grond blyven.

VZA.
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t'ZAMENSPRAAK
Tujfchen den

Geeft ea het Vleefch,

Over het

Gebruyk der Tijdelijke Gaven,

I Cor. 14; I.

Jaagt de Liefde na, en yverd om
de Geeftelijke [gaven.]

Galat.
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DE Werken des Vleefchs tiu zijn opeti-IG

baar: welke zijn O ver-fpel, HöeJ
rerye , Onreynigheyd > Oncugtigheyd,

Af-goderye , Fenijn-gevinge , Vyand-

fchappen , Twifteh , Af-sunftighcdeni

Toorne , Gekijf, Twee-dragt 3 Kette-

ryen , Neyd, Moord , Dronkenfchappen j

Brafleryen , ende dergelijke i van dewel-

ke ik u te vooren zegge, gelijk ik ook té

vooren gezegt hebbe , dat die zulke din-

gen doen het Koninkrijke Godts niet en

zullen be-erven. Maat de vrugt des

Geefts, is Liefde, Blydfchap, Vreede,

Lanknioedigheyd , Goedertierenheyd ,

Goedheyd, Geloove, Zagtmocdigheyd

,

Matigheyd. Tegen de zodanige en is

de Wet niet.

1*

t'ZA*



iot Chrifieiijke Deugdism lil

t*ZA M E N-S P R A A K>
Tufch'Ji den

GEEST en het VLEESCH.

ll^ Trots en Nietig-menfch ! wie had dat oyt gedögt,^^ Dat gy de Hovaardy, de Staat-zugt en de Pragt,
Die al5 ee"n Bloem vergaat, zo dierbaar zoud' waardeerend
Dat gy daar door verünaad de vreeze Godts te keren.
Tot welvaard van u Ziel, tot eeuw ge Zaligheyd.
Eylaas ! hoe lauw en traag werd Godes Eer verbreyd.
Daar is in deze Eeuw niet anders by de Menichen
Als Welluft en Vermaak, al wat zy konnen wenfchen.
Dat hebbenz' abondant, de Aarde is haar lult,

Daar 't Hert met al zijn kragt liefkoozende op ruit.

O Vleefch ! ó Aardiche Vleelch ! al zijt gy hoog verheven

!

i:
Nogtans geen Vreugd nog Trooit kund gyin 't eynde

geven.

\ TS tijd dat ik nu fpreek: wie klaagd dus over myl
•*• Zijt gy 't ó üegte Geeft? pakt u vry aan een zy^

Ik heb de Waereld in: want ziet ik ga verkeeren

By yder. Jong en Oud, by Knee;ten ende tleeren.

By Maagden fray en fchoon, by vrouwen trots en eel$

ik vlugt voor niemand niet, 't is my nu in 't geheel.

Ik ben een Heer van als: want yder is genegen
HetVleefch te volgen na , om Aardiche-vreugd te plegen.

P wonderlijke Geelt treed nu vry aan een kant,

Ü hoopken dat is kleyn, gy hebt geen onderftant.

T^ Agt ^ zagt , gy welig Vleefch , vol wulpze Ydelheden

,

^•^ Stêld in u zatte roem u zelven niet te vreden

;

Daar



Iia Guldc-Spkgel, ofte Optuekking^

Daar zijn in deze tijd nog Vroomen in het Land,
Die ook Godzalig zijn in 't midden van den Brand

,

Die met voorzigtlgheyd u Helfche lok-aas fchouwen

:

Daarom u trotze roem die zal u haaft berouwen.

/^F gy my gantfch veragt, ik ben dog niet verveerd,
^^ Mijn kragten nemen toe.mijn Rijknog veel vermeerd.
Gaat zoekt vry door 't Land , hoe weynig zijn deVroomcn,
Gelijk als David klaagt , 't getal heeft at-genomen

:

Ik heb van Ouden-tijd verr' boven u gellaan

,

Men heeft in 't Paradijs al na mijn wil gedaan.
Gy zijt een v^^ze Geelt, niet louter by de Menfchen:
Maar ik geef yder een, al 't geene wat zy wenfchen.
Ik ben zo liberaal, dat yder my bemind.
Elk krijgt van my zijn luft, na dat hy is gezind:
Ik laat het alles toe, hoe dat het ook mag wezen,
Niemand gaat zonder vreugd , zy hoeven niet te vreezen.

Waar is 'er een Gellagt, daar ik niet werd gediend V

De gantfche Waereld'houd my voor een waarde Vriend

,

Ik hebze oyer-al, die 't Venus-fpel behagen.
Die naar dit zoet bedrijf met grooten yver jagen.

De daad betuygt het klaar; wat is 'er menig Maagd,
Die door de luft van 'tVleefch een zeldzaamTeken draagd:

Ik zwijg : maar zo men zogt , men vonde nog welVrouwen,
Die haar in d'Egte-ftaat , niet kunnen Eerbaar houwen

,

Zonuna, 't zy ISIan ofVrouw, van hoog of laage ftaat,

Hoe Edel dat zy zijn, het Vleefch werd niet verfmaad;
Ik fta op d'hoog-fte Trap : want in des Konings-hoven
Daar werd' ik meeft gediend , en alder-minft verfchoven

,

Daar woond de Venus-luft, gelijk een Borgerin,
Daar heb ik na mijn wenfch een over-groot gewin

,

Daar groeyt en bloeyd mijn Rijk , Hoogmoedig ende prag-
Geen Koning]

i
jke-ftaat is op de Aard' zo magtig : (tig

,

En als ik vorder ga , en kome tot de Jeugd

,

Daar vind' ik wederom het Vleefch met volle vreugd:

Ja



tot Chrifidijke Deugden. I13

a "'t is in deze teyd nu alzo veer gekomen,

en Vrijd nu nauw eerlijk , de Ichaamt' is weg genomen

:

Wat vind gy dog voor tügt, wanneer 'er eenig Paar^

Gaat buyten op het Veld, of elders hier ofdaar 'i

Als in haar eenzaamheyd geen Oogen kan aanfchouwen$
En wonder zoete luft, met Kusjes doorgebrouwen

,

Vertoond hem daar terftond , en ziet , het regtbefcheyd

,

Waarom dus werd geftreeld, waarom de LinkertvleydJ
Dit is het oogemerk van Venus Jonge Knapen,
Den Maagdelijke-bloem te handelen wanfchapen.
Indien gy meer begeert, ik zal nog hooger gaan,
My dunkt, het is genoeg, ik kan voor u b&aau.

Et Waereldfche-geflagt is waardig te beklagen,
Oju dat haar boosheydgroeyd in deze katll:^DagenH
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Gy broos en nietig Vleeich gy pogt dus op u Magt,
't is ydelheyd dat gy, zo ftout'lijk my veragt.

U roemen is vergeefs , gy zult u zelfs verraden

:

Want gy de goedheydGudts niisbruykt tot uwer fchaden

:

Gy prijll d'ünzuyverheyd, en roemd van Overfpel,

Gy noemt het Venus-lult, 't behaagt u wonder wel:

Maar weet gy niet 6 Vleefch 1 dat hier de Wet Itrijd tegen

.

En zeyd den Vloek haar aan , die zulke boosheyd plegen

Ofzal de Schoonheyds fleur, die Godt den Menlche geeft

Alleen de oorzaak zijn, dat gy ontügtig leeft?

Of zijn de Vrouwen dan gefchapen töt dien ende.

Op dat gy naar u wenfch haar zoudet mogen fcheude ?

Voorwaar 't is heel gemiil:, hoe gy de zaake keerd.

Ziet maar op d'Eerbaarheyd, die is 't dat anders leerd:

Het is geen kleyne zaak, Godts Wet te overtreden.

En agten min als niet de Chriftelijke Zeden

:

Het is geen kleyne zaak , in Zonden voort te gaan ,

En zeggen daar by ftout, ik heb geen kwaad gedaan: -

Het is" geen kleyne zaak, zijn Ziele te befmetten.

En die in prykel van , Verdoemenis te zetten

;

Al meynd gy , 't zal wel gaan , 't is zo des VVaerelds-loop

Gy dwaald bezyden af, gy hebt een yd'le hoop

!

Met fchanden zult gy ftaan : want Godt die zal u plagen

Uw' Misdaad die zult gy, nog jammerlijk beklagen.

Daarom gy Man of Vrouw, gy Jongeling ofMaagd,
Veragt d'Onreynigheyd , en zuyverlijk u draagd

;

Een Overfpeelder is een fchandvlek in de Oogen

;

Een Overfpeelder kan die reyne Godt niet doogen.
Al fcheynd de Zonde zoet, het is eenfnood bedrijf.

Een Overfpeelder is een fchandvlek van zijn Lijf ^

Hy leyd alteyd en loerd, en ziet na fchoone Vrouwen,
En zondigt in hem zelfs : wie zoud' hier van niet grou-
De vrugt van deze Zond' is Alzem ende Roet

, (wen

,

Die beyde. Lijf en Ziel, brengt in de Helfche-gloed
i

'

Keerd u van dit Serpent, zy geeft zeer zware Hangen,

Die dooi de» grooten lall het Lighaam niet kan dragen.

Ik



tot ChrificHjh Detigdctié lij

Ik laat de Straffe liaan , die nog hier na zal zijrt ^

Die 't Aardlch ver overtreft, welk is de Helfchc-pijn.

Wat heeft een onkuys Menfch al jammer te verwagten,
ZijnVleefch en Bloed verteerd, hy wil van ftank verlmag-
Zijn kragt verdwynet weg , elendig leyd hy daar , (ten

,

Beladen met veel fmert , zijn lijden vald hem zwaar.
Hy weet door pijn hem nauw te v^enden ofte keeren.
En als dan zijn Gewis hem ook begind te leeren»

Dan voeld den amien Menfch een Beul in zijn gemoct^
Die 't fchnkkelijke Boek der fchanden open doet.
Wanneer Doods bitterheyd den Menfch begind te naken;
Dan leyd het al ter neer, niets kan zijii Ziel vermaken^
Want als hy overdenkt wat namaals zal gefchien^
Dan klaagt hy , och ! had ik de Waereld noyt gezien

:

De ftraffe van de Zond' die doet dan lamenteeren

,

Uyt vrees dat hy altijd Godts aanfchijn zal ontbeeren;
Zijn lietTelijke gunll, zijn goedheyd en genaad.
Dat prikkelt ook de Ziel tot in de hoogfte graad, (laten 3

Dan vald den laft te zwaar, dan fcheynd men gantfch ver-
Dan kan het zwakke Vleefch met al zijn luft niet baten;
Dan komt 'er op een nieuw een defperaat gemoed

,

Waar door het zondig Hert hem zelven nog verdoet»
O al te droevig leed ! ó bittere Sodoms-vrugten

!

Die zoet zijn in 't begin ; maar eyndelijk doen zugten ï

De Vreugde die vergaat , de Lull verdweynd tot niet^

Den Menfch die is benauwt , de Ziel fteekt vol verdriet»

D Vleefch ! gy weet met fcheyn u aardig te bedekken

:

Maar als men u eens mag, dat Momaanzigt af-trekken>

Dat lieflijk hem vertoond, dan zal men in der daad
Terftond wel kunnen zien , hoe dat u Trony flaat»

Dan zal vertoonen klaar de lelijkheyd uws Wezen
Verfchriklijk , daar den Menfch geduurig voorzal vrezen^
Maar door u fchoone glans van Waereldfche welluft,
Cjy 's Menfchen-oog verblind ^ het Ligt werd uytgebluft ^

Het lokaas tot de Zond* dat Held gy zoet voor oogen:
^Vaar door deMenfgh (eylaas !) zeer deerlijk werd bedf0-

gen. Ha A



ii6 Guïde-Spiegel , ofte Opzvekkinge

Al 't gecne wat gy doet, dat is maar fcheyn-bedrieg.

Dat in een oogenblik als Stof daar heenen vlies;

U vreugde die seeft pijn, u loon is eeuwig lijden.

Een yirelijk geichrey , in plaatze van verblijden.

Hierom elk Moeders-kind bedenke wat by doet.

Op dat de Helfche plaag bem namaals niet gemoet

:

't Önkuyirche Overfpel dat zijn de booze INetten,

De geyle Lullen zijn de Brakken en de Fretten, '

Die 't Wild vaft Jagen op , en ziet , den Helfchen-galf

Is Meefter van dat Werk , die op het vangen paft.

O gruwelijke Zond! die niet is te verfchoonen.

Geen Overfpeelder boord in 't Chriftenrijk te woonenii

HEt is een ilegt propooft, een Kinderlijk befluyt.

Dat gy u onderwind mijn roem te bluflchen uyt.

Wat wild gy Godes Strafden Menfdi voor oogen ftellei,

Ey zwijgt daar vanvryftil, de meefteCbrift'nen helle),,

Gelijk een yder weet , na zulk een Medicijn

,

\

Die haar genezen kan van d'alderzwaarftè pijn

;

Schoon dat 'er ymand heeft een zwaare Zond bedreven'

Het Hoofd , het Opperhoofd die kanze haar vergeven
Hoe zou dit domme Volk hier beter zijn geleerd?
Al is haar Zonde zwaar, z'is haaft geabzolveerd,
Zy liaan vaft op haar ftuk , hoe zoud ik deze Menfche
Tot mijne dienft bekwaam,in blindheyd anders wenfche

.

r\Ch ! waar denMenfche wijs , en woud hymy verftaa
^-^ Hy zoud' haaft zijn geleerd, een ander weg te gaai

Maar overmits dat hy van 't Vleefch hem laat verleydei
En gaat hem trouweloos van zijnen Godt af fcheyden
Zo is hy gantfch verkeerd in wille en verftand, f

Zijn Herte blijft verftokt, hy leefd in Zond en fchad
ó Wee gy Zondig Volk ! die tot de ftom Af-goden, 1

^ïn deze laatfte Eeuw moetwillig zijt gevloden

;

Me^n:|
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Meynd gy den grooten Godt te dienen na u zin

;

O Lieve ! let hier op, daar (leekt wat anders in : (den,

Meynd gy den toorn Godts, die fchrikkelijk is t'ontvlie-

Door u Af-godery? 't en zal zo niet gefchieden:

Want over zijns Naams Eer is hy een Jaloers Godt,
Die niet verdragen wil , dat ymand hem befpot.

Zijn roem, die Heerlijk is, wil hy geen Af-god geven.
Dat domme Blokken zijn, die zelver niet en leven,

;a(|Die, ofmenfchoon al roept, geen hulp en bieden weer,
Zy zijn van Baals-geflagt, zy hooren nimmermeer:
Maar Godt , die nimmer flaapt , die haaflelijk kan hooren

,

ia Komt op het onverziens met een verbolgen tooren.

En flaat met eenen flag het alles onder voet

,

Den Af-god, en die geen, die eenig dienll: hem doet:

Gelijk gy dit befpeurd aan d'lfraelytfche Benden,
Doen zy met volle luft haar na den Af-god wenden,

ijAls zy een Gouden-kalf aanbaden in haar nood

,

;JZo werd de Heer Jaloers, hy plaagt haar met de Dood:
Mleen om deze daad, zo zijn in weynig Dagen,
Drie-duyzend door het Zwaerd in Ifraël veiilagen.

Daar is geen Zond zo groot, die dees te boven gaat,

iiijDaar is geen Zond' op Aard', die Gode meerder haat,

lEen Hout of Steenen-beeld in plaats van Godt te eeren,
|En d'Heyhge Schepper zelfs in 't Schepzel te verkeeren

,

qDat is verfchrikkelijk, een Zond', die niet verfchoond,

ijh Wee al zulk een Land ! daar deze Zonde woond.
Ach ! laat dog nimmermeer u vun die Babels-hoere

,

IDoor nog zo zoet gevley, bedriegelijk vervoere:
jWant droefheyd en elend, verfchrikking ende vrees,
^Benauwtheyd ende fmert, komt over alle Vlees,
^pie 't grouwelijke Dier vol lafterheyd aanhangen

,

jjjDie met een bly geneugt d'onzuyverheyd ontfangen

,

'Een klaagelijk geween, vernieling en elend,

PjKomt haar op 't allerzwaarft ontmoeten op het end.
' Den Poel, die heftig brand, die ftaat met open kaken;
WiensVlam en heete gloed de Babels-hoermoetfmaken.

H .-^ Met
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Met al haar groot gevolg, van Hoog ot Laage fland,

't Zy Boer of Edelman, hy moet na deze Brand,

Diens rook alti;d op gaat, daar vveening is der üogen.

Daar alle hoop tot trooft geheel is weg-getoogen.

't Is wonder dat een Menlch dit groot verderf bemind.

Of fchoon de Waarheyd ligt, blijft even ziende bUnd.

Waakt op, 't is meer als tijd, want Godt die heeft \ erbode:

Op ftrafvan 't Eeuwig Vyer , te dienen geen Af-goder

U Reden die gy doet, die fcheynen wat te zijn:

Maar 't is een kleyn profijt, elk luyftert meeft na mijn

In 's Waerelds Regiment ga ik vaft dommineeren ;,

't Staat al tot mijnen dientl , ik ben een Heer der Heeren
Ik hebze, die den Twift aanileeken als een Vyer,
Die Vyandfchap en Haat nog agten voor pleyzier

;

Eu fcheppen ook daar in een wonder groot behagen.

Het is haar hoogfte lull de Twee-dragt na te jagen.

Ik hebze hier en daar, die Sedten voeren in.

En hcuden Muytery voor een zeer groot gewin:

"Want by het Heyhg Volk daar fpeelen ook al parten.

Het welke dees of die in 't heymelijk doen fmarten,

Hoe gaat het huyden toe, men rooft malkanders Eer:

Door valfche agterklap en diergeüjke meer.

Den Menfch die is vervuld met bitter Neydighede,
't Gaat na mijns Herten-wenfch , daar is geen regte Vrede
De Licfd' is lang verdooft, elk paft maar op het zijn.

Of men het Regt wat buygt , als 't maar heeft eenig fchijn

Zijn Broeder zonder fchuld, met Voeten te vertreden.

En hem tot in d^n grond te ftooten zonder reden

Dat is een kunft die my , heeft lange tijd behaagt

:

Maar nu vermeerd haar kragt, nu werd zy na-gejaagt.

En waar dit werd gepleegt, by Burger ofte Boeren,
Daar kan de Neyd en Twift behendig haar in voeren.
En Neydigheyd die baard terftond een fterke haat,

Dit is het foudament daar al mijn kragt op ftaat.

5^£:

I
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AL meynd gy door u roem de Deugd te overftelpen,

't Zal anders met u gaan: u poghen zal niet helpen.
Of gy op u Pradijk en boosheyd 11 verlaat

;

Men ze^^d, de Boevery zijn eygen Meefter flaat,

jJeijGy kunt dog niet beftaan, g^^ zult haail neder vallen^

Al is u aanhang groot, u kragt is niet met allen.

Een Rijk, dat in hem zelfs gedeeld is, kan niet Haan,
Het moet al is het fterk , tot zijnder-tijd vergaan , (ven 9

Wat vreugd kan u den Haat , den Twift en Tvvee-dragt ge-

Wat nut brengt u den Neyd en Vyandfchap beneven.
De Secl en Muytery, is 't niet een regte fmert, (wert?

eülDie't Lighaam gantfch doorfteekt, en maakt het al ver-

I
Voorwaar het is een Peft, die 't alles gaat bederven,

j

Die ook den Menfche doet met een bedroeft Hert fterven

:

I

Want als den Haat en Neyd , den Twee-dragt ende Twilt,

I

Na wenfch al lange duurd , ó lieve Vriend ! wat is 't ?

I

Wat is al zulk een Strijd? want of men al veele Dagen
I
Daar in loopt met vermaak , nog eynd'lijk volgt 'er klagen

:

, I
Wanneer des Waerelds-vriend waarfchijnetijk beleeft.

Dat hem des Waerelds-zoet met al zijn Vreugd begeeft.

Dan rijft 'er in het Hert een deerlijk bitter kermen';

\ Is op het alderbeft , ó Godt ! wilt my ontfermen.

j
Dan klaagt men, och! hoe zot heb ik mi,n fchoone tijd

e] Met Haat en Neyd verkwift, ik was daar in verblijd,

I Met hertelijk vermaak was ik daar toe genegen:

ö| Maar ach! nu 't my ontvald nu fta ik heel verlegen,

)[ Nu klaag ik met verdriet ., ik zie , ik ben verleyd

:

I

O Heere ! u genaad' my Zondaar niet ontzeyd.

! O Waereld ! hoe fteekt gy , nu met Vergifte fteeken

,

I O Godt ! verhoord my dog,'t Hert wil van imerte breeken;

, O Waereld ! hoe hebt gy de Oogen my verblind,

i Ach Vader! neemt weer aan my arm verlooren Kind. .

': O Waereld! vol bedrog, hoe ben ik nu bedroog-en,

: Nuvoclik'sWaerclds-loon, nu zis ik klaar voor üogen,
i H 4 Het
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Het eynde van het Vleefch, welk bitter is als Gal,
Wiens Vreugde haaft verkeerd in droevig ongeval

;

Ach! zo ik Godts genaad en goedheyd niet mag hooren;
Veel beter waar het my , dat ik noyt was gebooren

,

Nu leyd het al ter neer, nu ben ik gantfch ontblood,
En vind aan alle kant my in zeer grooten Nood.
Dus ziet den Armen-menfch hem deerlijk dan verlaten

,

Zijn fteunzel dan verdwijnd , zijn Twill en kan niet baten

,

't Is alles dan vergeefs, zijn Neyd en booze Haat,
Die is 't, dat eyndelijk dan om zijne Tanden flaat.

Maar ziet de waare vrugt van Eendragt ende Vreden

,

Wat brengt zy voor een vreugd inVlekken ende Steden.

Hoe bloeyd een Rcpublijk, die in de Vrede ftaat,

Den Huysftand werd vervuld met Zegen , ja men gaat

Door Chriftelijke Deugd, malkander dan behagen,
Den Eendragt doet de laft aan alle kant ligt dragen.
De vrugt van Eendragt is zeer aangenaam en zoet.

Een onbeveynsde Vreed' het Volk verheugen doet.

Wat wil ik vorder gaan, ik hoeft niet op te pronken
Mijn zaak door valfche fchijn , en zo den Menfch toe lon-

Ora door een zoet gevley , te krygen in het Net (ken.
Die geene , die zijn Hert vaft op de Waereld zet.

Als gy (ó liftig Vleefch !) doet met veel looze treeken

,

't En is met my zo niet, de Vrugt zal zelven fpreeken
Van mijn opregte daad : daarom de Waarheyd leyd
Niet in het Woord alleen, maar in d'ervarentheyd.
Gaat tot die geen, die zulks wel hebben ondervonden.
Die klaare Spiegels zijn voor yder t'allen ftonden.

Waar in gefchreven ftaat, dees Les: dat gy u toond
Wel zoet in het begin : maar namaals bitter loond.

A L die de Levery van mijn Veld-teeken dragen

,

-*-** Die dienen my altoos met hertel ijk behagen:
En ziet, dewijl zy my getrouwe Dienaars zijn

,

Waar op ik my verlaat, en fpecl de HeyFge-fchijn;>
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Zo fchenk ik nog een gaaf aan deze mijn Trauwanten,
En ga tot mijn profijt zulks in haar Herten planten

;

Diens eygenfcliap beilaat in 't welgebrouwen Nat

,

Dat zo den Menlch bevald , dat hy het dierbaar fchat.

Waar door ik aardig weet Collegiens op te regten

,

lEn 't Herte van de Menfch zo vafl daar aan te hegten.

Dat hy gaat of en aan , ja op beilemde tijd,

, Al waar mijn Knapen zijn van herten zeer verblijd;

iDaar zuypt men lullig om, met lout're volle Kannen,
[Zo lang, tot dat denBuyk werd op den Leeft gefpannen.

En ondertuflchcn dit, zo breng ik ook nog met.
Een heerlijk Tijd-verdrijf, een Hemelfche Banket,
Gedifteleerd zeer fchoon op veelderley manieren,
O! dat gaat aldermeeft mijn Dis nog braafverderen;
Want 't is al zulk een Drank die aardig is gemaakt.
Die veele werd gebruykt, en op de Tong wel ünaakt.
Daar breng ik dan een Kruyd uyt Indien gekomen.
Dat by het meefte Volk voor goed werd aan genomen.
Waar mede dat men fmookt, gelijk den Smit Vulkaan,
Die deze fcherpe Rook door T^eus en Mond liet gaan.

Met nog meer diergelijk, weet ik mijn Volk te pyen.
En onder mijn banier nog dageüjks te lyen.

Zo dat hem menig Menfch, van Groot en Kle^^ne-ftaat,

By Nagt en Dag op dit. Banket hem vinden laat.

Vleefch! is dit de luft, is dit de fchoone Haven,
Die gy uyt liefde fchenkt? 6 laci! arme Slaven,

Regt Slaven van het Vleefch , en Bachus Dienaars boos

»

DesZatansInftrument, voor Godc trouweloos, (vlyen
Neen Vleefch, ik hoop, den Menfch die zal hem door u
Niet laten in 't verderf, en in de Zonde lyen

:

Want al u zoete vreugd , die gy op Aarde fchenkt

:

Is niet als kwaad Vergift , dat Ziel en Lighaam krenkt.

Inzonderheyd dit ftuk , waar van gy hoog gaat roemen

,

Dat welke men te regt dan Bachus-feeft mag noemen

;

H5 Al

O
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Al waar men Drinkt en klinkt, en mild is by de Kan,
En Rookt, en Smookt, gelijk de Zwarte Bulleman.
Oy fchenkt een fchoone gaaf, die koft'lijk is te bouwen.
Wat zeg ik; ja een gaaf door Duyvels-lift gebrouwen;
O Vleelch ! dit is te flegt, hoe liftig dat gy zijt.

Het is maar enkel Wind , en vorders niet een mijt.

Dat gy den Menfche meynd zoetvoerig wijs te maken, ^

Dat Bachus Dronkerny zijn treffelijke zaken

,

En dat het is gelijk eenHemelfche-banket:
Men vangt u klaar genoeg hier in u eygen Net.
De Dronkenfchap die maakt de Wijzen haaft tot Zotten,
Men vind 'er geen refpect, de Kinders haar befpotten;
De Dronk beneemd den Menfch zijn Eer en goede Naam

,

Schoon ofhy is geleerd, hy maakt hem onbekwaam.
En nog behalven dit, z'is Moeder van de Zonden,
Zy baard aan alle kant, zy is als ongebonden, (heyd,
Gt)dts Naam die werd gefchend , door fno ligtveerdig-

Van Woorden,die zeer-ftout,een Dronkaard heenen zeyd.
Onkuysheyd brengt zy meê:want ziet,dat boos Hoerecren
Dat fpruyt meefl uyt denDronk,en doet'er veelBoeleeren,
By zulke Snollen, die geduurig daar op gaan.
Die door de Dronkenfchap zo menig Menfch verraan.
Die anders niet en doen , als leggen daar op lagen

,

Dewelke waardig zijn de Landen uyt te jagen.

En nog beneffens dit, zo voegt hem ook daar by
Dat Dobb'len en Gefpeel, die booze Tuyffchery,
Waar door men ligt'lijk raakt aan 't Vegten ende Smyten,
Uyt oorzaak dat men wil malkanders leet verwyten.
Zomma, regt uyt gezeyd, den Dronk die is zo kwaad.
Dat zy de oorfpronk is , daar d'Ondeugt uyt ontflaat.

Zy fmijt het. al om verr', zy weet van geen bedaaren:
Wel Wijs is hy ; die hem kan voor den Dronk bewaaren

,

De Heydens hebben dit geweeten in haar Teyd

,

Zy hebben ook dit kwaad voorzigtelijk gemeyd;
Want dit was onder haar een fchande boven maten

:

Een Chrifton moet veel meer de Dronk gedirurig haten.
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Zy Heydens konden zien , dat door de gulzigheyd

,

Den Ment ch, al eer hy 't weet, werd in 't verderf geleyd.

O Vleelchl men mag met regt u een Bedrieger noemen:
Maar ik mag in der daad met lof en eerc roemen.
Vermits ik aan den Menfch een beter gaaf vereer.

Die hem in deugden voed, tot lof van zijnen Heer:

Een Loxmt voor de Ziel , wiens lieerelijke Stralen

Den Menfch geduurig ligt, op dat hy niet zal dwalen

In woefte Wildernis, in duyltere Donkerheyd,
Op Wegen die den Menfch tot in der Helle leyd.

l|Et t^lecfcö»

DEn Naam,daar g>^ op fteund,is niet veel aan bedreven»

Ply zal (na mijn verltand) u weynig voordeels geven

;

Maar Iteld 't my eens voor, hoe edel'en hoe braaf

Dat gy den Tytel nocmd van dees u groote gaaf.

t\F ^' met Spotterny my heden komt begroeten,
^^ Nogtans ik liou 't daar voor,dat gy zult buyge moeten,
W'ant 't geen daar ik op bouw is valt van fondament.
Mijn Edele gaaf en werd door Spotten niet gefchend.

Den Tytel die zy draagt roemd zelfs haar eygenFaame,
Het is de Matigheyd, dat is haar ouden Naame,
Wiens eygenfchap denMenfch in 't minfte niet mankeerd.
Maar houd het Lighaam fris , en daar by nog vereerd
MetSchoonheyd van koleur,met kloek en fcherpeZinnen,
Met Hertelijk begeert , om Gode te beminnen.
Dit is die hooge Deugd , die gy altoos veragt

;

Wat dunkt u weelig Vleefch, waar is u trotze kragt.
Daar mede dat gy my voor dezen woud verdrukken

,

En door u groote'^hoop my 't Hoofd doen nedei* bukken?
Zal nu de zotte roem van uwe Dronkerny
Wel magtig kunnen zijn , te kampen tegens my , (den >

ó Neen ! want uyt den Dronk daar vloeyen fcha en fchan-
De W^ijsheyd die vergaat , en druypt fnel door de handen

,

Het
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Het Lighaam dat verdwijnd, de kragten nemen af
Het Aanfchijn mis-coleurd, en ziet na 't naare Graf,
DeBoosheyd is gepaard,men vreeft daar voor geenPlagen,
Daar grocyen op het left moetwillige Dood-flagen,
En als zy is begaan , dan werd te fpaad* gezeyd.
Och ! hoe koom ik hier toe , den Dronk heeft my verleyd

;

Dan is men in de nood, dan gaat het op een klagen.
Dan moet de Sterke-drank de fchuld alleene dragen.

Maar lieve Menfch gy dwaald, 't is al vergeefs gekalt.

Het is u eygen fchuld, dat gy in Zonden valt:

Wie is hy , die misbruykt den Drank vanGodt gegeven
Tot Lighaams onderhoud , hier in dit tijd'lijk Leven

,

Zijt gy die geene niet, die gulzig u vervuld.
Waarom zo geeft gy dan Godts goede Gaaf de fchuld?
Het is genoeg bekend , waar uyt veel Zond en Schanden

,

"Van Ouds gefprooten zijn in deze Nederlanden

:

Hoe dat het plag te gaan, hoe gulzig dat men Dronk,
Veel Plaatzen daar de Kroeg was even als een Pronk.
Niet verre van de Zee , digt by d€ Zoute Baaren , (ren

,

Daar heeftmen 'twel gemerkt , dat veele Dronkaards waa-
Een boos kwaadaardig Volk, meeft al van brakken aard.
Genegen tot den Drank, die veele Zonden baard;
Hoe heeft het doe gegaan , hoe ging het op een Moorden?
Het was by na in 't wild , veel ongeval men hoorden

;

Wat zag men doen in 't Veen, hoe ging 't inWaterland,
De Noorderlandfche Boer was ook een hertig kwant

;

Hier hing men MeiTen uyt, daar ging het op een Jagen,
De Boeren waaren dol , zy konden niet verdragen
HetWei-gebrouwen Vogt , dat vers van Haarlem kwam

,

Dat was 't dat haar Verltand en Zedigheyd benam.
Elk Boer was een Zoldaat, zy Vogten en zy Smeeten,
Zy zaten Nagt en Dag, zy Dronken en zy Kreeten.
Het Mes dat ging in zwang, men ftak het in de Mouw,
Men trotftc yder een, wie dat maar Vegten wouw,
Den Dood-flag was gemeen, men hoorde alle Dagen,
In dees en geen Geweft, daar was 'er een geflagen;

't Land
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*t Land was gebed ontfteld, veel leefden als een Beeft;

Want op den Sabbath-dag dan dronk men aldermecft.

Wie zoud al zulk een doen des Menfcbcn niet mishagen.

Zond niet een Vroome Ziel met fmart daar over klagen?

My dunkt (ó liftig Vleelch !) u eygenichap die is

Van Trony heel gelijk als deze Beeltenis.
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NA dat ik regt bemerk, de zaak hem alzo keerd.
Dat ik wel liaall zoud zijn met reden overheerd:

ïk hadde niet gelooft , dat gy (o Geeft !) in 't Strijden

,

Zo kloek zoud zijn geweeft , en my aan doen zulk lijden.

Maar nu ik dit bevind , zo diend my goeden raad

;

Op dat niet t'een'ger tijd mijn Rijk te gronde gaat,

Wel aan, ik weet hier toe nog veeiderlye zakeen.

Waar mede dat ik zal ten Strtjde my op maken.
En na een korten ftoot fioreeren overal

,

Ik zal een Wijzen Geeft haaft brengen tot een Val

:

Nu dan, om deze Kamp kloekmoedig te beginnen;,

Zo ruft ik my wel toe , om hem te overwinnen

:

Maar ben ik al voorzien , om tegen hem te ftaan

,

Die my met gantfcher kragt ter neder meynt te flaan ?

Dat ik my wel beraad; want zo 't eens werd verlooren.

Dan is 't met my gedaan , in fchanden zoud ik Imooren.

Ik moet in Redens-konft uytnemend' zijn geleerd

,

En door welfpreekentheyd my maken lief en weerd:
Wat zeg ik? 't is alzo, in redenkavelingen

Moet ik uytmuntend' zijn, en aardig die voortbringen:

Maar dit is nier met al, dit heeft den Geeft gemeen.
En ftaat met niy gelijk in Weetenfchap en reen : (ten

,

Hoe dan,is raad ten eynd?neen,'kfchep weer nieuwe krag-

Vermits het meefte Volk de Redens-konft ligt agten":

Maar 't is een ander ftuk waar op ik my verlaat.

Om dat desWaerelds-vreugd denMenfch voor oogen ftaat

Om dat hy die geniet, zo laat hy hem verlyen.

En met een flegte Pop gelijk de Kinders pyen

:

Ik weet, hy is zo blind, hy ziet niet verder heen , >

Als op die Aardfche-vreugd , hy denkt op geen geween,
Ik weet , dat hy 't vermaak , het welk hy ziet voor oogen

,

Van zijnder Jonkheyd aan heeft in zijn borft gezogen

:

Terftond des Waerelds-luft te hebben na zijn zin.

Dat trekt zo menig Prins en Ridder tot my in:

Maar
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Maar had ik 's Waerelds-lult niet tot mijn Met-gezelle,

Ik was al lang vergaan, ik zoud my ook niet Helle

In zulk een zwaar pcrket , in zulk een ongeval

,

't \Veik in balance ftaat, wie of het winnen zal

:

Maar hoe, wat twijffel ik, ik zal gewis floreeren.

Daar is niet in de weeg: wie zal my kunnen deeren:

Daarom ik ga ten Strijd als een kloekmoedig Held,
En 't ga my zo als 't wil, ik ruym niet uyt het Veld.

I^Et J^ïeefcB ftVE^iöt tncberom tegen öcn ^tz%

L fchoon dat u bewijs deWaarhcyd kan doen blyken.
Zo klaar gelijk den Dag, nog zal ik nietbczwyken.

Mijn eygenfchap die is van zulk een dieren Schat,

Dat al IL Rcdens-konrt in 't minlt daar op niet vat

:

Gy roemd veel van de Deugd,en van het loon der Deugde,
Van blijdfchap zonder end , van groote Hemels-vreugde^
Die namaals komen zal: m^ar wat is dit gezeyd?
Het is nog verre weg, ó al te (legt beicheyd.

Wie weet, of 't in der daad hier na zo breet zal wezen.
Gelijk als gy wel zegt, en als men wel kan lezen

:

Maar of het alzo waar, wanneer komt nog die tijd.

Dat in het Paradys den Menfch zal zijn verblijd , (wea ,

Zijn Hert bemind veel meer , 't geen dat hy kan aanfchou-

Hy zal 't geen dat hy ziet veel koftelijker houwen

:

Daarom.mijn waardigheyd treft u verr' over 't Hoofd,
Mijn daadelijke vreugd de hoope gantfcb verdooft.

Om dat des Waerekfs-lull ftaat voor de Menfche open.
Zo zoekt elk zijn vermaak, elk tragt daar in te loopen-:

Want ydcrs zimi'lijkheyd zeer aangenaam en zoet.

Die vind men op de Aard' met volle overvloed. ,

Ik zal hier op een ry, de meefte gaan verhalen.

Komt laat u Geeftig-oog omtrent mijn Reden dalen:
Zo zult gy-lieden zien mijn kragt aan alle kant

,

1

Dat ik een Heere ben , ook in clit Nederland.
Wie Geld en Goed bemind, wie Spaarzaam is genegen.
Wie dat een Gierigaard is, voor hem.zign veele wegen :

Den
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Ben Armen geeft hy niet , maar houd het in de Kas

,

En gaard al meerder op, en denkt, of't kwam te past

Hy durft by wijlen fchier van 't Overfchot niet Eeten,

Tot 's Lighaams onderhoud,nogtans hy wil ^t niet weéten

:

Maar noemd het Matigheyd , want hier fteekt waarlijk in

Zijns Herten zinlijkheyd, door een vernoegde zin.

Nog zijn der neifens dit veel wonder gauwe treeken ^

Waar door den Eygen-baat zeer liltig kan uyt breeken.

En komt heel wel te pas die niet zo Rijk en zijn.

Als voor het oog vertoond, in d'uytterlijke fchijn,

Uyt oorzaak dat haar Staat, die zy geduurig houwen:
Is meer dan als gemeen , dat veele doet benouwen

:

Pie zeg ik, weeten ook terftond wel goeden raat.

De Waereldfche praftijk haar ftraks tot dienfte ftaat,

.Want in deKoopmanfchap daar kan men ligt bedriegen,

't Zy door vervalfte Waar, of door behendig Liegen,

Het zy door kleyne Wigt, door valfche El of Maat,
Dat anders niet en ftrekt dan als tot eygen-baat..

Dit is terftond een Vrugt, die veel kan profiteeren

,

Waar na een Gierig Hart verlangt met groot begeererio

Die Gulzigheyd bemind, en leeft in Overdaat,

Die vind al mee zijn Volk, daar hy mee omme gaat.

Die anders niet en doen als houden van het Braflen,

Die op een goeden Roes heel ligt'lijk niet en paffen.

En waar een Maaltijd is, daar vind den Gulzigaart

Terftond gelegendheyd , te Drinken dat hy ftaart,

•En gaat hem tot een Lof nog roemende vermeeten,
•Dat hy de meefte was van Zuypen ende Vreeten

:

En vorder die ook graag de Venus-luft hanteert

,

Werd op een korte ftond voldaan na zijn begeert.

Gy ziet het immers klaar,dat zelfs de Schoonfte Vrouwen,
Haar lieffelijke Schoot niet kunnen zuyver houwen

,

En Schoonheyd trekt den Menfch tot Venus jankery.

Waar door hy in zijn zin gelukkig is en bly.

Wie ook tot Agtèrklap geduurig is genegen

;

Het aldenninite ding dat kan de Tong bewegen

:
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VVanneer het Hert maar denkt, den Mond die flaat be-

Om vaardig te voldoen alzulke zinn'lijkheyd. (reyd.
Zo ymand Inappig is, gy zult liet zien uytbreeken,
Daar'tHerte vol van is, daar zal den Mond af fpreeken*

ï)ic geene , die ook zijn tot Hovaardye gezind

,

Diens Herte bovenal de Pragt alleen bemind

,

Die hebben na haar wenfch de koftelijke Waaren

,

ja al het Waerelds-iiiooy gaan zy by een vergaaren»
En munten zo zeer uyt, dat yder op haar agt.

En ziet op haaf Gewaad, of diergelijke Pragt.

Daarom zo gaat den Menfch cieraadig hem op-pponken,
Vermits de Gogen meeft op Cierlijkheden lonken

:

Nog hebben 2y hier by , al wat de Nieuwe-tijd ^ (vlijd ^

Voor vreemde Kleeding brengt , daar tragt men na met
Dan mag hetKleed heel ruym,dan moet 't nauw befneden ^

Dan dus, en dan weer zo, zomwijl heel tegens reden:
Ziet , dus werd elk gerieft , elk werd na wenlch gediend
O wat eeii groot vermaak ! heeft hier desWaerelds-vriend;
Wat zijn der op de Aard' ja Duyzend zinn'lijkheden.

En elk werd na zijn luft, terftond gefteld in vreden.
Het is een valle Pijl , den Menfch die grijpt na 't geen >

Bat hy gevoeld en fmaakt, hy denkt, 't is verre heen^
Dat ons den Geell belooft; en nog beneifens dezen.
Zo ziet hy, dat het blijft, gelijk het plag te wezen,
Dat alle ding behoud zijn oude koers en loop.

Vertrekt Waanwijze Geell, voor u is kleyne hoojp^

Om tegens my in Strijd kloekmoedig te floreeren

,

Gy zult haalt zonder roem te rugge moeten keeren«

Wi\nneer als in u Woord de Waarheyd regt beftond^

't Is waar , ik zoud' voor u verfmooren in den grond

,

Maar nu is in der daad al U gezuykert fprceken
Niet als bedriegery, niet dïtn als looze treeken.

Wat is 't of gy al dagt op ydele Waerelds-vreugd^
J)ie haaftelijk vergaat in droevig ongeneugte

I Het
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liet is, gelijk gy zegt, veel Menfcheii haar vcrgaapen,;

Maar zulke zijn nog blind, die leggen nog en flaapen

In haar onzuyverheyd : maar ziet eens op den Hand
Van die, die vyand zijn van Zonden ende Ichand,

Die met een reyn gemoed tot haaren Schepper keeren.
Dewelke zijn verligt van d'Opper-heer der Heeren,
Die voelen beter trooft, die hebben beter luft

Aan 't Eeuwig als aan't Aardl'ch, zy zijn in haar geruft:

Die willen liever zijn in Godes-huys hier boven
Een Wagter aan de Deur, om hem aldaar te loven:

Die willen liever zijn met Mofes in 't verdriet.

Dan 'sWaerelds-lullen zoet, die haaltig gaan te niet;

Ts'Iet vollen overvloed gebruyken by d'Onvroomen

,

Vermits haar Oogen zien, op 't loon dat na zal komen:
Het is een wank'le Brug, die op de Waereld bouwt;
Zy vald al eer men "t gift, gelijk men dat aanfchouwt;
Want als den grooton Vorft van Hemel ende Aarde
Maar Ipreekt, gy zult vergaan, zo leyd dat hoog vermaarde
Ter neder in de Afch: en ziet in korten ftoot,

Zü vind dat arme Stof zeer droevig hem ontbloot

Van al 't vermaak, dat gy zo breet hebt gaan verhalen

En wie op 't Vleefch dan Iteund, hoe droevig moet hy
dwalen

,

Dan vind hy, dat den Menfcli is als de Bloem des Gra
Die fnel is afgemayt, doen hy op 't fchoonfte was

:

Dan ziet hy dat hem flegts een ichaduw heeft befcheenen

.

Wiens Heerlijke glants zeer haaftig is verdweenen

:

En tot een klaar bewijs van 't geen ik heb gezeyd,.

Dat dit de waarheyd is, blijkt in d'ervarentheyd

:

Maar gy maakt een befluyt, op 't eynde van u Reden,
Gantfch zonder fondament, vol fnode Ydelheden , .

Slegts op een nietig Woord volkomen gy vertroüd: ^

O dat des Waerelds-loop ! zijn oude wezen houd

:

O al te flégt propooft ! dat my zeer gaat mishagen.
Om dat de goede Godt langmoedig is in 't plagen

,

En geeft den armeii Menfch, die zondig is, refpijt.

Door



tot ChriflelijJic Deugden, 13

1

Door zijn barmhertigheyd al vry een ru^^me tijd

;

Zult gy dan zulk een goed tot uwen voordeei trekken.

Als of Godt nimmermeer zijn Hand uyt zoude ftrekken

,

Tot troolt al van zijn Volk, en haar zijn Heeriijkheyd

Niet maaken openbaar: ó laat u zijn gezeyd

!

Godt zal tot zijnder-tijd gewiflelijk nog komen:
Dan zal u weelig Vleelch een ander Lesje droomen

,

Met al u fnood Gebroed, die u Schilt-knapen zijn,

6 Spotters ! let wel op, u naakt nog Helfche-pijn

,

Verlaat u Spotterny, tot Godt wilt u begeven,
Leerd aan u ondergang, en aan u fterflijk leven.

Ziet hoe den ftrengen Vorft hem als een Held vertoond.
Met zijn Vergifte-pijl , die niemand niet verfchocmd

!

GeenKonink ,Vor{l nog Prins,enjiia^hy_'tLeLven fcherikeji

Maar fteekt haar onder voet , als zy daar minll op denken^
En maakt haarJiot-eetfïhink-e^a-andexJBlLÊenichrik,
Die nog ui 't leven is. O.ch denkt op deze ftrikj-^- . .

ï^^— --^ Dié
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T)ic haaft dcnMenfchc tleld voor d'Opper-heer hier boven
J*'n brengt in 't Paradys, of in den Vyer'gen Oven:
Want alzo zekerlijk als gy hier fterf de Dood

,

Alzo zal ook gewis voofyder naakt en blood.

Met grooter Slajefteyt den hoogften Godt verfchynen.

Voor wiens Geregt uyt vrees den Zondaar zal verdwynen.
Daar zal hy op zijn Throon als Regt en Souvereyn
Dan zitten , en voor hem zo zullen Groot en Kleyn

,

Rijk, Arm, Jong en Oud, daar moeten compareeren-.

En voor de Vyertchaar ftaan van dezen Heer der Heeren,

Och ! hoe zal 't daar dan zijn , wat Menfch is nog zo Hout
Die hier aan denkt , en niet van Zonden af en houd

;

Daar zal dan yder een Godts Stemme moeten hooren ,

Dan zal behouden zijn , of Eeuwig gaan verlooren

DenMenfch , na dat hy heeft gedaan , 't zy goed ofkwaad

,

Och! werd nog huyden wijs, van Zonden dog af ftaat.

En vald den Heer te voet: want hy is zeer weldadig.

Zeer vriendelijk en goed, barmhertig en genadig.

'El, zal den Menfch altijd gedenken aan zijn Dood,
Genoegzaam is hy dan van alle vreugd ontbloot.

Dat 's wel een laftig pak, en zwaarlijk om te dragen:
Want ziet,Doodsbitterheyd brengt anders niet alsklagen»

En zal hy nog daar by benevens zijn Doods pijn

Bedenken, dat 'er zal op 't laaft een Oordeel zijn.

Daar hy van yder Woord zal klaarlijk moeten geven
Opregte reekenfchap , van al zijn gantfche leven.

Dit is ondragelijk, en al te zwaaren laft.

Het welk de zwakken Menfch in 't minfte niet en paft;
j

Geen ding zou hem op Aard' vermaakelijk toe fchynen

,

Uy zou door groot' vre^es alsSneeuw op 'tVeld verdwynen.

'Öorwaar al zulk een ftand dat waar den Menfche goet.

Wie aan de Dood gedenkt geen ftoutc Zonde doet;

W

V
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Te regt gefchreven ftaat , gedenken om het Sterven

,

(Gelijk 't ook waarheyd is) dat doet de Zonden derven:
Wanneer dan in 't genieyn het Menfchelijk-geflagt,

Gediiurig met verftand op 't laatfte Oordeel dagt,

Zy zouden 's Waerelds-luil zo vyerig niet na-jagen.

Het waare Hemels-goed zoud' haar veel meer behagen.

lyEl hoe ! enmag den Menfch desWacrelds-zoetigheyd^ Niet hebben tot vermaak ; dat waar te veel gezeyd

,

Of meynd gy, dat vergeefs de Waereld is gefchapen.
En dat den Menfch als Dood zoud' in de Waereld llapen.
Van alle Vreugd berooft, en leven als een Beeft,
Die eynd'lijk niet en weet, waar dat hy heeft geweeft.

^Een Vlees gy gaat te veer, men mag des Waerelds-
-*-^ vreugde.
Wel hebben tot vermaak, in Eerbaarheyd en Deugde,
Het regt gebruyk van dien ik noyt en heb veragt;
Gebruykt deWaereld vry , maar u voor 't misbruyk vvagt

,

Want in het misbruyk leyd de daadelijke Zonden,
Die Cals zy is begaan) den Menfch geeft diepe Wonden,

ItJ Et is wel haaft gezeyd ; misbruykt de W^aereld niet

.

I -t^ Daar is geen Menfch op Aard' zo vroom , of dit

gefchied

;

Hy is daar toe te zwak, hy zondigt alle Dap^en,
Godt weet het zelven wel, hy zal zo hart niet plagen.
Gelijk als gy wel roept, den Menfch is hem te Vv'aard,

Hy heeft zijn eygen Zoon niet voor de Dood gefpaard:
En wie dat hem bevind met Zonden overladen.
Door deze Offerhand, zo krijgt hy weer genaden.

C\ Gy geflepen Gaft, hoe goddeloos geaard
Zijt gy in al u doen, wat Slang heeft u gebaard'^

I 3 De:i
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Den ouden Hellchen-draak heeft u dus leerenfpreekefl,

Want dit zijn in der daad des Duyvels looze treeken

;

Zomtijds komt hy den Menfch gelijk een Leeuw aan
boord

,

En zeyd, 't is al vergeefs; want Godt u niet en hoord,
U Zonden zijn te zwaar, Godt zalz' u niet vergeven.
En doet den armen Menfch in defperaatheyd leven

:

Dan fteld hy . wederom Godts goedheyd en genaad ,

.

Zo ruym en liberaal , ja houd daar in geen maat:
En maakt den Menfche wijs , hy mag wel heenen loopen ,

Dewijl dat Godts genaad altijd ftaat voor hem open

:

Dus gaat hy ook te werk, en trekt alzo met lift

Des Piiyvels Schoenen aan; maar lieve Vriend gymift.
Al is hy u Patroon, nogtans zy u niet paften, -

Zijn Schoenen zijn te glat, gy zult u zelfs verralfen;

Ten paft u niet, dat gyvan^'t Geeftelijke fpreekt.

Waar onder u Fenijn tot uwer fchade fteekt:

Ik raad u zwijgt vry ftil van Goddelijke zaaken.

Zo 't eens komt tot het ftuk , gy zult haaft onder raaken

;

Want wie maar het begin van 't Hemels heeft gefmaakt.
Die is ftraks zo beroerd dat hy het alles ftaakt

;

Die weet u Geyle luft, u Vreugde te veragten.

Zijn hoope die ftaat vaft , hy wïl 't van Godt verwagten

;

Hy agt het alles Drek , hy fchuwt het Waerelds-kwaad

,

Hy ftr^^det als een Held daar te^en met der daad

;

Hy bouwt op deze grond, wie Godt opregt wil vreezen.

Die moet geduurigfijk des Waerelds Vyand wezen.

WEI Geeft,wel hoe dus trots ! my dunkt,al wat gy denkt
Dat zegt gy op 't vuylft,mijn roem die werd gekrenkt^

Gy raakt my aan het Hoofd met deze harde reden

,

Ik zie, gy zoud zeer graag my op den Nekke treden:
Want gy tot zulk een end' het fpreeken my verbied.
Maar ik veel liever vlugt, eer dit van my gefchied:
Wanneer ik niet en mag na wil en wenfchen fpreeken,

.

Zo is iKt u geen kunft mijn kragten te v^rbreeken

,

Voor
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Voor my is^daii geen hoop, en ligt zo krijg ik fchaad.
Het vlugten is my beft, want ik my zo beraad.

Helpt my het Geeft'lijk niet, zo raak ik wel ligt onder,
My zeiven tot een fpot, de Wacreld tot een wonder:
Maar eer ik van u fchey , zo zeg ik op het left,

'Gy vald my al te wreed , gy zijt voor my een Peft

,

Ik mag uyt enkel fpijt u Naam niet langer noemen, ,

Ik zeg, ö vuyle Gafi ! ik zal u lof niet roemen

;

Maar ik zal nog mijn zaak wel geven vry wat fchijns

;

Hier mede ik vertrek, adieu ik denk het mijns.

(0oöt fiobcn al.

KLEYN TAFEREELKEN,
0/ Vcrtoonijige van het

MISBRUYK der TONGE.

HEt befte dat een Menfche heeft.
Dat uytterlijk aan 't Lighaam leeft.

Waar door de mening van zijn Hert
By yder Menfch geopent wert

:

Dat is de Tong, die looze Tong,
Die boos en bits opfchut de Long:
Dat is de Tong die altijd relt, ;,

En fteeds zijn Even-naaften kwelt.

SCgtErjiïappenöe ^ange.

Die altoos en geduurig fnapt.

En v^lz'lijk agter Ruggê klapt.

Die anders niet als Liegen kan

,

En fpreeken kwaad van yder Maiï.

En vorder gaat fii 't kort gezeyd,"

In ongebonaen èodl(5osheyd

:

I 4 Al
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AI zulk een Tong heeft in zijn Mond
Een Agterklapper vals van grond

:

Want als 't niet gaat na zijnen wil.
Zo kan hy ook niet zwygen ftil

:

Wanneer 't die Menfch niet kwalijk gaat

^

Op wien hy draagt een Iterken haat

;

Voorwaar dan weet hy nog terftond.

Door Zatans lift een nieuwen vond.
Dan is zijn Tong zo vol Fenijn

,

Als oyt een Adders-tong raa^ zijn;

Dan Ipreekt hy ook zeer opuinaat.
Straks van de Vroomen alle kwaat;
Dan heeft men iets van dit of dat
Gehoord, terftond werd hy beklat,
Den Agterklapper ftaat bereyd,
Den Slangen-tong veel wonders zeyd

,

Hy fpouwt vaft uyt veel Vyer en Vlam,
En maakt zijn Even-naaften gram;
Want door veel Leugens dien hy hoord»
Zo werd hy ook met regt verftoord.

Den een moet hooren, dat hy heeft.

Door vuyle drift, Onkuys geleeft.

En dat hy heym'lijk is gezien, '

Van zulke, ('k weet niet wat voor Lien},

Die met veel Leugens zwanger gaan.

Die zo tot Satans dienfte ftaan

;

Dat of den Menfch onfchuldig is.

Nog geven valfch Getuygenis

:

Al is'het, dat in zulk een daad
Niet eenen tittel Waarheyd fta^t

:

Nogtans den Klapper even zeer

Berooft zijn Naaften van zijn Eer.

O Agterklap ! 6 Snappery \ ;

Wie is 'er voqjt u Tonge vry.^ :

Wie leeft zo vroom en zo opregt, r

Daar noyt uw' Tonge kwa^ vjöi zegt?

AI
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Al ziet gy ymand, die daar gaat,

In zijn Beroep hier langs de Straat,

En datg' juyft daar na hem groet
Ter ftede , daar hy wezen moet

:

Al is 't een plaatze, die de Stad
Heeft ingefteld, en eerlijk Ichat,

U Oordeel ftaat aanftonds gereet,

Gy zegt al kwaad, eer dat gy 't weet.
En fcÉeld hem voor een Dronkaard uyt.
En maakt alzo een kwaad befluyt

;

Och lieve Vriend ! dit is verkeerd

,

ü zelven eens examineerd

,

Ofgy wel alzo goed bevalt

Als deze, daar u Tong af kalt;

Geen kwaad gerugt brengt op de baan.
Men zoud' wel konnen verder gaan

:

Daarom fpreekt van geen ander kwaat.
Wie weet, of 't met u beter ftaat.

Al ziet gy dees of geenen Kwant,
Met ymand gaan, en fpreekt geen fchand
Nog oneer, dat noyt is gedaan: .,

Of zal men uyt de Waereld gaan?
En dooien in de BofTchen groen

,

Gelijk als d'Heremyten doen ?

Op dat als dan geen Klappers-tong
In 't Bofch den Menfche noyt belprong-

^ Neen ! mijn Vriend dat waar verkeerd
De reden ons heel anders leerd

,

Men hoeft niet in de Wildernis

:

Maar dit dunkt my , dat beter is.

Dat yder uyt de Waereld fcheyd.
En hem tot\vaare Deugd bereyd

;

En Vyand is, zo lang ny leeft.

Van 't geene, dat hem oorzaak ^eefl

Tot kwaad doen, ofte eenig fchijn,

Dat Zonde, of dat Schand' mag zijns

[ I5 O dat
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O dat was wel een fchoone zaak

!

•
•

De Vroomen tot een groot vermaak

:

Och ! ilond het hier in zulk eea Itand

,

Geen Klapze-tong was meer in 't Land.
Wel op gy Luyaards , die u Tijd
Met Klappen by de Straat verflijt

;

Die op een prik weet over-al

Waar 't School is, daar men Klappen zal:

Komt leerd, hoe kwalijk dat i;iien lligt.

Wanneer als gy u eygen pligt

,

Niet onderhoud, alzo 't behoord.
Men vaard met Agterklap nog voord

:

Voorwaar het is een lelijk werk.
Een groote fmert in Godes-kerk

,

Dat zelve Luyden van fatzoen

,

Al zulke Agterklapping doen. .

EYlaas, het is een droeve Teyd,
Daar gaat in zwang veel bitt're Neyd:

Wie gund zijn Naaften eenig goed.
Al is hy ook zijn eygen Bloed.

Al is de Maagfchap ook zo na

,

De Neydigheyd die doet hem fcha.

De Tonge ra|il, de Tong die bijt,

Uyt Neydigheyd hy hem verwijt.

Al 't geene dat aan hem misftaat.

Al 't geene dat hy doet of laat. /

Is ymand van een kleyn Geflagt

,

De Neydigheyd hem ftraks veragt.
En zo hy is 'm korte ftoot.

Van kleyne ftaat geworden groot:

Dan fteekt.den Neyd nog aldermeeft.

En zeyd : wel wat heeft hy geweeft.
Van waar komt hem zijn Grootsheyd gn,

, ï|et fcheynd, als of hy niemand kan,
- Dus
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pus weet hy met een looze trek»

Te zeggen alle Mans gebrek

:

Zomma, geen Land, geen Stad nog Vlek,
Of Neydigheyd fpeeld met zijn Bek;
{a dikvvils daar hy niet en hoord

,

)igt onder Godes Heylig Woord:
En lleekt vaft neydig met zijn Steert,

Zo lang tot dat het ymand deert,

ó Snoode Tong I ó vaifche Gaft

!

Die aldermeell op Ondeugt paft

;

Die na den Menlch zijn booze raad,

U als een Weerhaan drayen laat,

^potse (fonoe,

DTe u tot Spotternye keerd,
En maakt u overal onweerd

,

Die altijd lagt" gelijk een Zot,
En houd met yder een de fpot;

Die over al waar dat hy raakt

,

By yder een grimmatzen maakt;
Die noyt geen reden zeiver zegt.

Of 't is met Spottemy doorvlegt;

Die als een Nar de Trony ftaat.

En Guychelt op zijn eygen Praat.

Het welke geen Verftandig Man
Verdragen ofte lijden kan.

Het is een Werk dat niet en deugd.
Het geeft zijn Meefter vrugt nog vreugd:
Och! was de Tong na veel haar wenich.
Ik zeg de Tong, maarm.een de Menfch;
Het Spotten .was wel haaft gedaan

,

Men zoud een ander Vv eg in gaan.
Indien gy nog wilt zijn geagt

,

Ziet dat gy u van Spotten wagt ;•

Wie hem tot zulk een kwaad begeeft.
Die is niet waardig dat hy leeft

;

Dit
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Dit is de vrugt, den fchimp en Ibot,

Die maakt hem Vyand van zijn Godt.
Met regt zo werd dit teere Lid
Geordonneerd een ftreng gebid

;

Op dat het niet zoud' buyten Haan

,

En ongebonden heenen gaan:
Maar wel tot fprceken zijn bereyd.
Dog matig met befcheydenheyd.

Niet in het Praaten al te g^uw.
Ook niet Neuswyzig al te nauw:

Gelijk als veele die zeer üjn.

Ja al te nauw befneden zijn

;

Die 't minde ding, hoe kleyn het is

.

Ligt houden voor een ergernis

:

Die d'Oogen gins en weder liaan

,

-

En zien hoe dat d'Habyten liaan»

En ziften aan veel leuren zwaar.
Die zy bemerken hier of daar.
Hoewel het in der waarheyd gaat.

Niet buyten regel ofte maat;
Nogtans zy meenen dit gewis.
Dat zulk een doen Religie is

:

Haar Reden die gaan Woord aan Woord»
Zo effen, 't is by na accoord

,

Men fpeurt wel in haar lladigheyd
Een Geeft'lijke Hovaardigheyd.
't Is droevig dat het alzo ftaat.

En dat d^ Tong dus buyten (laat.

5Ceuaenagtige {Cange.
T)Ie 20 by teele werd mi^ruykt

,

.

Dat hy op 't iefl: na Leugens luykt» 1

Dat hy wel liegt op cenen Dag, '

Veel meerder ïds de Klokke-flag,
£n ligtelijk zo veel begaat

,

All ïMiit Klok ia 'c Etmaal flaaL^

Zegl
^
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zegt Vtlend , hoc rijt gjr du» outfteid

»

Of wini\ gy met u Liegen Geld?

Koe zijn u Oogcn zo verblind i

Dat gy de Leugen-taal bemind.

Wat tickt gy daar voor winning uyt ;

My dunkt het is een vreemd beÜujft

,

Dat u 't Liegen zo behaagt.

Dat gy om haar het alles waagt

:

Of doet gy dit om u profijt j

O i'Cgtc Uloed 1 ziet om 't is tijd

;

"Want gy verlieft nog al veel meer;

Gy brengt tot fchand'u eygen Eer,

Maar dit is nog de minfte da ad.
Denkt hoe het met u Ziel dan Haat,

Of die Hiet is in gtoote Nood,
Of namaals niet de Tweede-dood:
Of u Misdaad zal magtig zijn,

'

U Ziel te brengen in de pijn.

Daarom ft<iat op gy Menfchen-kini;
Geen Leugensu meer onderwind.
Bezwaard ti Niiaden nimmermeer,
Zo houd gx uok u eygeu £ez.

T\0% hier mee is de zaak niet goed

,

^^ Alis'tdatgyu rongb«hoed.
Voor Leugens vals > of dietgelijk ,

Zy kan ook wezen al te ii)k

In *t Sprcckcn , fchoon zy met befchty*
Van decs ot die de Waarheyd zeyd

:

Wie dat het ^oti , *t zy Man of Vrouw

,

Voorwaar die Tong is ongetrouw.

Het is bedrog , het is verraad

,

Dat d*ecnc Vtien i van d*andcx praat;

Want menig Menfch beyon en ^oxd.

Die voor zijn Vriend zijn Hert uyt ftotf

Aan wienhy zijn ?ecreetenzeyd ,

En ftcund op zijn getrcuwigheyd

:

Maar als di e Vriend zijn Ttouw vergeet

,

Eh zeyd nog me rdei als by weet

;

Dat zijn dan Hecken in hetHext»

Het welk tor in de Zielefmert.

Geeub ter raad gyoyr verkrijgt.

Ais dat gy matig (preekt en zwijgt.

Vald u een goede Vriend ten deel,

Tcxuouwth<mwd ,m«a{RiwWT«cl, ^



%^2 Guldc-Spkgel , ofte Opivekkhge
Wair ?jy Is trouv, hy weet genoeg

,

Het Blad we! eertijds ommefloeg.
Dar sil de Vriendfchap ging te met

»

En hy u wer:e tot verdriet

;

Ja tot een Vyand in der daad.
Die van u fpieekt iiet meefte kwaad :

Geli)k als menig dac bezift

,

Wajineer als hem een Vriend bcgift,
Hy ligt tot Agtwklap vervalt.
En fchandelooze dingen kalt

,

Die hy zeer neydig dan vertoond ,

En and're met zjn Leugens koond.
Ha! zulke Helden zijn geagt,
Waar zo? bv Lucifers Gefiagt,
Die aardig fcheyu;ii Vriend te zifn :

Maa- fpuwcndandaar nafenijn:
Datz'jnze, diemcnop hetbeil
Beminnen moet, gelijk de Peft;
"Want zy genezen allelmcrt.
Gelijk cte Kanker doet by 't Hert

;

Zy vreeten in hoe langs ho- meer.
En roven veele van haar Eer

,

Wat is 'er menig Lafl ei mond

,

Die 'r met r ijn Tong maakt al te bond >

Die onbaamelijken fpreekt

,

Waar door den band der Liefde breekt.
Het bede dat tot trooft gedijt

,

Om alle lafter , fmaad en fpijt

,

Zf^ er ligt te dragen met geduld :

Al lijd gy hier ook zonder f-huld

;

Dat;s, datGodtuzaakaanfchouwt,
En weet hoe dat hy werd benouwt.
Die 't tieite ran den Meiifch döorrfct jEn weetwiefchuldigisof nier.
De Leueenaar die moet vergaan

,

Zi^n eygen Mond die zal hem flaan.
Hierom Itaat deze Regel vaft

,

Hebt gy geen fchirid , gy Ijd geen laft*

a5otit fiolïèn at*

Eynde van het Eerfle Deeh

HE-r



HET TWEEDE DEEL,
V&rvatundc

l«

De Goedheyd ende Weldaden
Godcs over den Boetveerdigen,

Jgfdlm 125: !
Die op den HEERE vertrouwen, zijn als de Berg

Zioiis, [die] niet en wankeid, [maar]
blijft in Ecuwigheyd.

iCorinth. 15:54,55,56,57.
C'*? Dodd is 'verfonden tot 0'venpin-
nmge, Docd» u^aar is uwe Prikkel?
Helle y waar is urne Ö'verwimnnge?
^e Prikkel nu des Doods , is de Zonde

:

end^ de kragt der Zonde is de Wet.
Maar Gode zy dank , die o?is de Over->

voinninge geeft door onzen Heere J's-
jwn CthrijHm,

t\\ M S T E R D A jNI,

5£^P JOANNES KaNNEWET, ^OCfllïErSOOPCC

in üc ^il tn te ^^Eftroonte Sugtc



144 Gulde^piegely ofte Opti'ekkwgc

<©jpenö. 9: 6/ 7/ 8/ (|c»

Die Ooren heeft , die hoofe wat de Geeft tot de

Gemeynte zege. Ende fchrijft aan den Engel
derGemeynte dieinPhiladelphia is. Dit zegt

dcHeylige, de Waaragtige, die den Sleutel Davids <

heeft: die opent, ende niemand en fluyt: ende hy
\

fluyt^ ende niemand en opend: Ik weet uwe Wer-
ken : ziet 5 ik hebbe een geopende Deure voor u ge*

geven, ende niemand en kan diefluyten: want gy
hebt kleynekragt, cndegy hebt mijn Woord be-

waard , ende en hebt mijnen Naame niet verloogent.

Zfct, ik geve [u eenige] uyt de Synagoge des Za-
tans 5 der geenc die zeggen datze Joodcn zijn , ende
en zijn 't met, maar liegen: ziet, ik zal maaken,
dat zy zullen komen , ende aanbidden voor uwc
Voeten , ende bekennen dat ik u lief hebbe. Om
dat gy het Woord mijner lijdzaamheyd bewaard
hebt , zo zal ik ook u bewaaren uyt de Uure def

yerzoekinge , die over de geheelc Waereld komen
zal , om te verzoeken die op de Aarde woonen.
Ziet, ik kome haaftelijk: houd dat gyhebt, op
dat niemand uwe Kroonc en neme. Die overwind ,

ik zal hem maaken tot ccn Pilaar in den Tempel
mijns Godts,

i



tot Chrijfetijke Deugdem 145

Op de Woorden Godts, Genef. 9: 14, 15.

^Efide het zalgefchiedm ah ik Wolken over d*Aarde brenge;
dat deze Boge zal gezien ivorden in de Wolken. Dan zal
ik gedenkc7i aan mijn Verbond, V welk is ttifcben my ,

e?ïde tujfchen u , endc tujfchen alk levendige Ziele van
allen Fleefche,

jEen liefFelijkèi' trooft en vind men in 't benouwe^
* Als Godes lieve gunft, zijn goedheyd ende trouwe ^

Want hy, die kragtig is, die 't al Gefchapen heeft.

Voor wiens gedugte niagt de Aarde fchud en beeft

>

Die is zeer vriendelijk tot hulpe dan genegen

:

Wanneer denMenfche treurd, en flaat geheel verlegen >

Vermids men in de Nood kan bidden na den Geeft j

Zo vind men Godes gunft op die tijd aldermeeft.

Vermids men in de iSïood kan bidden met het Herte

,

Zo vind men ook genaad' in 't midden van de fmerte*

Vermids men in de Nood Godt bid met vyerigheyd

;

: Zo werd ons wederom genade toebereyd. (ven,
Aanfchouwd die lange njd, die Godt had voorgefchre-
Die Honderd-twintig Jaar heeft tot refpijt gegeven.
Tot Boete en bekeer , de Arke werd gebouwd,
Ken yder die het boord, dit voor een Fabel houd:
Daar werd geen reyn Gebed gefproken in die Dagen ^

Veel min met vyerigheyd, na Godes welbehagen.
Elk leeft in overdaaa , en maakt den Schepper gram

,

En denkt niet aan de Straf, voor dat het eynde kWam ^

Dat Noach in de Ark ten laatften is getreden^
Nog heeft men niet aan Godt hertgrondelijk gebeden;
En ziet, om dat de Heer geen bidden heeft gehoord.
Zo vaard hy met de ftraf regtveerdiglijken voort.

6 Stoute Hovaardy ! de Vloed die komt genaken

,

Hy regend Nagt en Dag, daar leggen alle zaken.
Daar leyd het over hoop en op een korte ftond.

Gaan Menfchen ende Vee elendig na den grond j

K ' De



i;46 Gulde-Spiegel , ofte Opivekkinge

DeWaereld (laat bedekt,Tnen hoord 'erniemand fpreeken.

Een ichrikkelijke Vloed , en duurd verfcheyde Weeken

,

Men hoord geen Haan gekray, geen fchoone Vo^el-zank,

Geen zoete Melody, geen lieftelijk geklank. (Bomen

»

Men ziet geen Groenten meer, geen Bergen, Bos nog

Nog eenig ichoon Gebouw, 't is alles weg genomen.
Geen Bloem nog aardig Kruyd, of ander zoet Gewas,
't Scheynd tot den Hemel toe niet anders dan een Plas

;

Eü Noach met zijn Ark drijft midden in de Baaren

,

Van alles niet verzien, als nu de Schippers vaaren,

Heeft Anker , Zeyl nog Touw , drijft los aan alle kand

,

In zulk een groote Zee, en Water zonder Land,
Een diepte zonder grond. Denkt hoe hyheefr Gebeden,

En Godt om trooft gefmeekt, en dat met groote reden.

Alzo het voor hem fcheen, dat Godt vertoorend bleef.

Vermits dat hy zo lang bedroeft op 't Water dreef.

Een Duyfje zend hy uyt, dit zal de Bode wezen

,

Op dat het van de Aard' een teyken mogte lezen

:

(Gelijk als naderhand ten tweedemaal gefchied,

'Alwaar hy voor zijn Oog een klaare teeken ziet.)

Het Duyfje dat is ihel, en in der yl gevlogen,
?n[u hier , en dan weer daar , miaar (laci !) 't is bedrogen.
Zijn vliegen is vergeefs, het vind den heelen Dag,
Geen plaatze nog zo kleyn daar het op ruften mag:
En zonder lang beraad, 't is wederom gekom.en,

Hy heeft het met zijn Hand terftond weer in genomen.
Waar uyt dat Noach nu w^el duydelijk verftaa't.

Dat Godt nog met zijn Roed' en met de Straife flaat:

Waar door zijn Herte treurd, geflagen is vol vreze.

Bid Godt nog fterker aan als oyt en oyt voor deze.
Dit brengt het leyden mee, wanneer men is ontmand.
Dan roept men aldermeeft, om trooft en onderftand;
Hoe hooger in de Nood , hoe fterker in Gebeden

,

Dan is 't "de regte tijd , dan komt den Herder treden,
Dan werd 't onnozel Schaap veel eerder als het meend

,

In plaatze van het Kruys een nieuwe Vreugd verleend.

Ziet



tot ChriftelijkcDeugden.- J47

Ziet, ev^en in die tijd als Noacli was belade

Met angfte, hoop en zorg, komt Godt met zijn genade.

De Aarde die werd droog, hy maakt aldaar tertlond.

Met -Noach zijnen Knegt*^, een loffelijk Verbond.
Waar van v\^ in de Lugt het Teeken nog aanlchouwe,
't Welk heden ons getuygt Godts overgroote trouwe.
Wel aan, gy Chrillen-menfch , u üogen heft om hoog.
En leerd met eerbaarheyd , 'u pligt uyt deze Boog.
Dit is een valt Verbond, waar aan Godt wil gedenken.
Dat hy de Aard' niet meer met Water-vloed Èal krenken

:

Daarom wie dat gy zijt , gedenkt met vreugd hier aan.

Zo vaak als gy de Boog ziet in de Wolken liaan.

Het is u tot een trooft , in droefheyd ende lijden

,

Vreeft Godt, als Noach deê, zo zult gy u verblijden.

Genef. 8 : 13 , 14 , &c. Ende het gefchiedc in hei Zes-bon-

derdjie ende eerfte Jaar , iiide eerfte [Alaand] op den eerften

der zelver Maand, dat de Wateren droogden van boven der

Aarde; Doe deede Noach hetDekzd derArke af, ende zag
toe , ende ziet , den Aardbodcjn "j.'asgedroogt. Ende in de t-wee-

^

de Maand, op den Zeven-en-tiiintigpenDag der Maand, ivas

de Aarde opgedroogt. Boe fprak Godt tot Noach , zeggende ;

Gaat uvt de Arke ; gy , ende u-ive Huysvrauiue , ende u-ive Zoo-
nen ende de Wyven uzuer Zoonen met u» Al het Gedierte , dat
met u is, --jan allen Vleefche, aan Gevogelte, ende aan Vee, ende

aan al 't kruypende Gedierte,dat op de Aarde kriiypt,doet niet

u uyt gaan ; tnde dat zy over-vloedclik voorteekn op der Aar-
de , ende vrugtbaar zijn , en vermenigvuldigen op der Aarde,
Vers 21, 22. Ende de Heere rook dien liefelijken Reulz,end&

de Heere zeyde in zijn Hertc , Ik en zalvoortaan den Aardbo-
dem niet Vervloejiên , om desMmfchen aille , vjant ''tgedigt^

zei van "'s Menfchen Herie is boos van zijnerJeugdaan ; ende
ik en zal voortaan niet meer al het levendeftaan , gelijk als ik

gedaan hebbe. Voortaan alle de Dagen der Aarde , en zullen

Zayinge, ende Oogfl , ende Koude, eride Hitte, ende Zomer j

endi Winter y mde Dag, ^nde Nagt, niet o^ houden,

K 2 - Oi>



14S QuUc-Sftegel^ ofte Opïvekkmg&

Op de Woorden Mofe, Exod. 34: 6. '^
\

MEERE HEERE, Godt, hannhertig ende genadig:
lankmoedig cnde groot van zveldadigheyd endc

ivaarbeyd.

HEt hoogfte goed dat ons den Schepper heeft gegeven,
Waar door wy wederom in zijn genade leven,

t)at is de ajroote liefd' van zijn barmhertigheyd.
Die ons iifi: Eedens Hofvan Godt is toegezeyd:

Gelijk gefchreven ftaat, een Held die zal op ryzen,

H^t Zaad der Vrouwen zal de Slang zijn Kop verbryzen.

Een Held die magtig is, diens Hart van liefde brand.
Een Koninklijke Vorft, ons tot een onderftand,

In wien de liefde Godts volkomen is befloten

,

Door welke Godts genaad' op ons werd uyt gegoten,

ö Onvertzaagden Held, die ons den Weg bereyd,
U zy alleen den prijs tot in der Eeuwigheyd;
Gy doet de Morgen-Har in onze Harten lugten.

Zo dat wy voor de Dood nog voor de Hel niet vlugten,
Gy zijt die ons bewaard al voor het Helfch fenijn.

Gy doet de Zaligheyd de Vroomen zeker zijn.

o Heer ! wy roepen uyt, want gy zijt zeer weldadig,
Barmhertig, vol van trouw, lankmoedig en genadig.

GPnef. 3 ! 14, 15 8cc. poezeyde de HEER E Godt tot die Slange' Denyle

gy dit gedaan hebt , zo zijt gy Vet^loekf boyen al het Vee , ende boyen al hef

Gedierte des Velds : op uwen BujkjZult gygaan ^ ende Stof zult gy Eetenalle
de Dagen urves Lekene, Ende ik^Zal Vyandfchap zetten tttjfshen u , ende tuf-

fch9n deze VrottTve , ende tujfchen Hwe Zaade , ende tujjchen baare Zaade ; dat
zel-ve zal u den I^op rerraorzelen , endegy zult het de Verzenen ftimorzelen.

Matth. 21 : 5,6. &C. Zegget de Dogter Zion-, ziet iap£ I(jaiak^ kpmt [^(ot2

f. zapntoedig gezeten op een Ezelinne^ ende een Veulen zijnde een Jonk teuet

'JokdYogcnde ^Ezeliune.'} Ende de Dtfitpelen heenen gegaan zijnde ^ ende gt'
daan hebbende gelijk, Jejitf haar bevolen hadde , hragten de EzeUnne , ende h^t

Veulen , ende leyde haare IQ?ederen op dezehe , ende zetten [};sr}f\ daar op,

Ende de meejie SchaarefpreyUen haare Kliederen tp den Wegy ftide andere hieu^

3»en Tak^n tan de Boomen , ende Jpreydenze op de» H^eg. Ende de Schaaren
dif -voor gingen ende volgdeu , riepen , zeggende , Hofanna de» Zoone Dayids :

gezegend fxx]] hj dit k,omt in dtn H<t*7nt dit H<ertn i Hofanaa *» da haogpe

rHimelcffl

o.



tot Chriflelijkc Deugden, 145

Op de Woorden Efaia i : 18.

• Al "Jjnarcn uwe Zonden ah Schai^laaken , zy zullen zuit

ivorden , ah Sneeuiu,

HOe diep een armen Menfch in Zonden leyd verzopen

,

Nogtans zo ilaat de deur van Godts genade open:
Want zijn baiTnhertigheyd is over al bekend.
Al waar dat Zonde is , daar is genaad' omtrent

;

Ja daar de Zonde heeft op 't hoogfte toe genomen

,

' Daar is nog meer genaad' van Gode by gekomen.
ö Goddelijke liefd'! die nimmermeer vergaat.

Die als een fterke Rots en onbeweeglijk ftaat:

ISiet om dat wy daar op ons zullen vall; betrouwen.
Dat Godt genadig is, fchoon wy niet afen houwen
Van Zonden ; want alzo werd Godt van ons veragt

:

Maar wie op Godt venrouwd , en hem van Zonden wagt

,

Die is hem aangenaam, die werd hier in dit leven.

Door Chriftum'onzen Heer genade toe-gefchreven.

Hierom zo weeft getrooft, wanhoopt tot geenen tijd,

U is genaad' bereyd, zo gy boetveerdig zijt;

Al zijn u Zonden zwaar, wilt in 't Geloof volherden.
Al waaren zy als Bloed , zy zullen Sneeuw-wit werden.

I Joh. 2: 1,2. Mijne Kinderkens, ik Schryve u deze dingen ^

op dat gy niet en zondiget : ende indien ymand gezondigt heeft , ivy

hebben eenen voorfpraake by den Vader , fefum Chrijium den Regt-

veerdigen. Ende hy is een verzoeninge voor enze Zonden : ende niet

alleen voor de onze , maar ook voor \_de Zonden] der geheeler Waereld.

Tit. 2: if , 12. &c. U'ant de zaligmaakende genade Godts is

verfcheenen allen Menfchen : Ende onderwijjl ons , dat wy de God-
loosheyd ende Ifaereldfche begeerlijkheden verzaakende ^ matiglijk,

ende regtveerdigltjk, ende Godzaliglijk leven zouden in deze tegen-

•woordige IVaereld : Verwagtende de Zalige hoope , en de verfchey-

ninge der Heerlijkheyd des grooten Godts ende onzes Zaligmaakers

J-efu Chrijii ; Die hem zelve» voor ons gegeven heep , op dat hy ons

zoude verlojfen van alle ongeregtigheyd , ende hem x^lven een eygen

Volk zonde reynigen , yverig in goede werken*

K's Op



ïjo Guïde-Spiegel , ofte Op'wekkingc

Op de Woorden Chrilli, Luc. 23: 43.

Voorwaar zegge ik ujoeden zult gy met my in 't Paradijs zijnA

DEWaereld die zeer fchoon en cierlijk ftaat voor oogen.
Heeft menig Menlch (eylaas !) door haare fchitn be-

1

drogen

:

Het lok-aas toond zeer zoet , vermits het heerlijk fchijnd

:

Maar die het wel beziet, als rook het haaft verdwijnd.

Wie dat de Waereld kend, die zal hem nietvermaaken
Met'sWaerelds ydelheyd:maar zien ojo 't Hemels-baaken,

Met een verflagen Geeil zal hy tot Chriftum gaan

,

Gelijk den Moordenaar heeft aan het Kruys gedaan

:

Die door een regt berouw , en leedfchap van zijn Zonden

,

Nog in de laatfte üur genade heeft gevonden.
Die zulk een zoete ftem van Chriftus heeft gehoord

,

Wiens Goddelijke Tong uyt fprak dit gulden Woord:
Voorwaar ik zegge u, van nu aan zult gy wezen
Met my in 't Paradijs, o Goedheyd hoog geprezen

!

Die 't Herte van den Menfch volkomentiijk verblijd.

6 Treed nog huyden toe ! gy die beladen zijt

:

Want ziet, u Heyland (laaf met uytgeftrekte Armen;
Wie dat Boetveerdig is, die wil hy nog ontfarmen.

I Joh. 2: l^, 16, ly. Ende en heht de Waereld niet lief, nog

V geene in de IVnereld is , z.o 'jmand de Waereld lief heeft , de liefde

des Vaders en is niet in hem. Want al dat in de Waereld is , [name-

Ujk ,] de begeerlikheyd des Vleefches , ende de begeerlikhsyd der Oo-

gen , ende de grootsheyd des levens , en is niet uyt den Vader , maar
i; uyt de Ifaereld. E/tde de Waereldgaat z--oorhy , ende haare bege-er-

likheyd : maar die di4n wille Godts doet , blijft in der Eeitwigheyt,

Joh. 12 : 44, Sec. Ende Jcfus riep^, ende z,eyde , Die in my ge-

looft , en gelooft in my niet , maar in den geenen die my gezonden

heeft. End» die my ziet y die ziet den geenen die my gezonden heeft.

Ik ben een Ligt in de Pf aereld gekomen , oj> dat een ygelijk die in my
gelooft , in de duyfiermjfe niet en blyve. Ende indien ymand mij-

ne Woorden gehoord , en niet gelooft en zal hebhen , ik en oordeeU

hem niet. Want ik en. ben niet gekomen op dat ik de Waereld oor'

deele , maar op dat ik de Waereld ZaMg mauHe.



tot Chriftclijke Deugden, 151
Op de Woorden Petri , a Petr. 2:9.

Zo VJtct dclieere de Godzalige tiyt de "jerzockinge te vcrlofcn,

.f.|
EndeMatth. 11: 18.

cVf Kenit herzvaards tot my alle die "jcrmoeyd ende belaft zijt;

ik zal u rtifle geven,

AL wat den Schepper doet , dat moet liet Schepzel
pny^zen

,

Geen Menfchelijk vernuft behoeft hem t'onderwijzen,

Hy is dien grooten Heer, die het alles is bekend,
Geen heymelijke plaats of Godt is daar omtrent;
Hy weet de moede Ziel te trooften in het lijden

,

En op het onverzien volkomen te verblijden:

Want hy in d'hooglie Nood, na zijn Almogentheyd

,

De zijne onverwagt verloffinge bereyd.
.Wanneer de Vroome fcheynd van Godt geheel verlaten.

Dan is hy aldernaalt met hulpe t'haardei* baten.

Dit leerd ons overal de Goddelijke Schrift.

Hoe , zoud' een Chrilten-ziel niét hebbe fterke drift

;

Om op zijn Scheppers kragt volkomen te betrouwen.
Op zijn Barmhertigheyd Ziels Zaligheyd te bouwen

,

Want Chriftus tot een trooft uyt roept, komt al totmy,
Gy die beladen zijt met Zonden flaverny

;

Ik"^zal u dorre Ziel verkwikken ende laven

,

U Hert zal zijn vervuld met Geeftelijke gaven.

Matth. 8 * Z? , 24 &<;. Ende als hy in '/ Schip gegaan wat , zifti hem zijne

Dffctpelen geyolgt, Ende ziet , daif evtfiond een groate onftu migh^'^d in de Zee ,

alZ9 dat het Sehtp tan de Goh'n bedekt rcievd; dog hj fltep. Ende zijne Difcipe -

/(.'» Ly hem kpmend^ , hebben hem opgewekt , zeggende • Heere hehted ons , wy tet'

gaan, Ende hy zeyde tot haar y Wat zijt gy -preesagtiggy l^'-yn-geloo-vige ? Doe
Jiond hj op ende bejlrafte de Wmden , ende de Zee , ende daar rcterdgroote fitlte.

Hand, 16 : 6,7 &C. Deefïi^p Petrus dien zehen Nagt tuffchen twee KjfjgS'
k*iegtenygebonden met twee I<^tencH'.(nde deWagt. s "voar de Deure bewaarden de

Geyangeniffe. Ende zi«t een Engel des Heerenfiond daar, ende een Li^t fcheeu i>t

de Wominge , endeflaande de zyde Petri , wekte Iry hem op, zeggendeyjlaat haafie-

///\ op. Ende Zijne I\Jtea'H -vielen af -van de Handen , ende de En^el zeyde tot

tjfem. Omgord u^ende bind uwe Schoenzolen aan. Ende hy deede alzo. Endehy Zey-

de tot him, werpt uwea Mantel om, ende yolgt my, Ende uyt^aaHdCy yolgde hy hemt.

K 4 Op



Ï52 Gulde-Spicgel , ofte Opwckklnge

Op de Woorden Davids , Pfalm 36 : 6.

o HEEREy U-we goedertierenJdeyd is [totl in de Hemelen;
Uwe waarheyd tot de bovenfie Wolken toe,

TXE goedheyd onzes Godts fchcynd boven 't ligt der
•*-^ Zonne

;

't Ligt heeft de Duyftemis zeer kragtig overwonne.
De ftraalen van het Ligt die fcheynen over al,

Godts goedheyd ziet men klaar hier in dit Jammer-dal.
Waar is den flouten Menfch met zijn hoogmoedig Herte ?

Waar is dat trotze Dier, dat hgt vertzaagt in fmerte.^

Treed uyt gyAardfche-worm,en fchouwd den Hemel aan.

Dit Heerelijk Cicraad dat zal u doen verftaan.

De Wónder-werken Godts, die boven al uyt fteeken.

Waar over dat gy zult met groote blijdlchap fpreeken:
6 Heer! u goedheyd is in 't Waerelds-regiment,
U Goddehjke kragt die werd daar door bekend;
U trouwe gy betoond aan veelderlye Volken

,

De Aarde die is vol, zy reykt tot aan de Wolken.

Ephef. 1 , 3 , 4. Gezegend zy de Godt ende Vader onzes

Heeren Jefu Chrijïi, die ons gezegend heeft met alle Geefie^

lijke Zegeninge in den Hemel in Chrijlo. Gelijk hy ons uyt--

verkooren heeft in hem,voor de grondlegginge derlFaereld,op

dat wy zoude Heylig en onberifpelijk zijn voorhem in de liefde.

Pf. 19: 1,2,3. ^^* J^^ Hemelen vertellen God!seere, ende

V Uytfpanzel verkondigt zijnerHanden-iccrL De Dag aan
den Dagjiort overvloediglijk Spraake uyt , ende de Nagt aan
den Nagt toond Wcetenfchap, Geene Spraake,nog geeneWoor-
den zijfider, daar haare Stemme niet en ivordegehoord. Haar
rigtjnoer gaat uyt over dcgantfcheAarde, ende haare rede^

Tien aan 7 eynde der Waereld; Hy heeft in dezelve een Tente

gefield voor de Zonne. Efide die is als ee?2 Bruydegom , uyt-

gaande uyt zijne Slaap-kamer ; zy is vrolijk als een Heldy
om V pad te hopen. Haaren uytgang is van 7 eynde des He-
mels , ende haaren ommeloop tot aan de eynde des ztlven

;

ende niets is verborgen voor haare hitte, Apocal.
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Apocal. 14: 13.

Zalig zijn de Doode , die in den Heere jlerven.

DEMcnfchen,die opAard' hier door malkander zweven
Gelijk de VifTchen doen, die in het Water leven;

Den Menfche , die als nu , en nu gelijk als dan

,

Gaat zwerven gins en weer, moet eyndelijk hier vati:

't Is alles voor een tijd, een tijd is hem gegeven,
I Hy mag een kleyne tijd maar op de Aarde leven

;

Zijn Aardfche-glans die is met nietigheyd bekleed.
Gelukkig is die Menfch , die Goddelijk hefteed

Zijn tijd, en vaft vertrouwd met al zijn kragt op Gode,
En uyt een opregt Hert betragtet zijn Gebode.
Die met een regt berouw zijn Heyland valt te voet.
En tot den eynde toe 't geloove blijken doet.
Die zal het Hemelrijk hier na gewis be-erven

:

De Dooden Zalig zijn, die in den Heere fterven.

Apoc. 2:25. Maar'tgeenegy hebt,houddat tot dat ik zalko-

men. Ende die overivind , ende die mijfieiverken tot den eynde

toe beivaardy ik zalhejn magt geven over de Heydenen : Ende
hy zalze hoeden met eenen Tzeren jlaf'. zy zullen ah Potbak-

kers-vaaten vermorzeldivorden :gelijk ik ook van mijncfj Va-*

der onrfangen hebbe. Ende ik zalhem de Morgen-fierregeven.

Die Ooren heeft , die hoore zuat de Geeji tot de Gemeynteii zegt,

Apoc. 7:13. &c. Ende een uyt de Ouderlingen antvjoorde

,

zeggende tot my; Deze die bekleed zijn 7?iet lange tuitte Klee-

deren , ivie zijn zy , ende van waar zijnzegekomen ? Ende ik

fprak tot hem , Heeregy iveet het. Ende hy zeyde tot my , Deze
zijn 't y die uyt degroote verdrukkinge komen ; ende zy hebben

haare lange Klecderen gevuafchen , ende hebben haare langs
Kleederen zultgemaakt in het BloeddesLams. Daarom zijn zy
voor den Throon Godts,cndc diefien hem Dag etiNagt in zijnen

Te7j}j>el; cndc die 0^ denThroon zit ^zalhaar ov€rfchaduiven.

K5 Op
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Op de Woorden Johannes , 2 Joh. 1:9.

Die in de Leere Cbrlfli blijft , die heeft bcyde den Vader
en den Zoone,

DEn Goddelijke wil is ons zeer klaar be£clireveii

,

Wel Zalig is dat Volk, die hun daar toe begeven.
Die zo des Heeren Lof uytbreydcn t'aller tijd.

Dat zulks tot Godes prijs en roem alleen bedijd.

Hier aan kan yder een Godts Kerk onfeylbaar Vv'ecten,

Dit IS de regte proef, hier aan kund gy 't aftneeten

:

Daar u des Heeren Woord werd zuyverlijk geleerd.

Daar Godt in alles werd volkomentlijk ge-eerd.

Daar 's Menfchen kragt en wil met al zijn goede werke
Voor Godt vernederd werd, daar is de ^Vaare Kerke,
Daar 't alles uyt genaad' den Menfch werd toe gezeyd,
Daar breekt de Hovaardy , daar komt de Dankbaarheyd

,

Die port geduurig aan, om Godt alleen te eeren.

ó Uomme Aardfche Menfch ! hoe , kunt gy dit niet leeren

,

Godts 2;oedheyd is bekent, zijn Magt is'openbaar

,

Zijn Waarheyd en zijnWoord ligt als den Dag zo klaar.

Waakt op in deze Eeuw, het zijn de laatfle tijden.

Gaat op den regten weg, ziet nimmermeer ter zijden,"

Houd u aan Chriftus Woord, dat is de regte Leer,
Die heeft de Zaligheyd, die ürekt tot (toücs eer.

Al wie daar in volhard , die \ind des Levens Kroone

,

Want hy ze be^^de heefc den Vader en den Zoone.

Matth 7: t6 , 77. ö:c. Aan haare Vragten Zulf gyze kannen, Leefi men ooj^

Druyye yan Doornen
., of Vijgen tan Dtfieien ? Alzc een ydergoede Boom brengt

foede Vritgten , enae eenkyoade Boom brengt toort k^ade Vrugten. Een goede Bnotn

tn kan geen hyoait Vrugten "voort brengen^ nog een kroade Bntm gotde Vrugten

taart brengen Een yder Boom, die ge. n goede Vrugt voort brengt word uytgchnu-

3Sje« en^e tn 'f Vjer geroorpen Zo x.ultgy dan dezelre aan haare Vrugten kannen.

Joh 3 : 25 , z6 t>CC Daar rees dan een trage uyt de Dtfcipeienjeannts , met

de J*denoyer de Reyntnge. En: e zy kwanten tot Joaitnem , ende zeyden tof hen :

Siabbi y die meturoas over de Jordaan , voe/ken gy g<fffy^i»fffe ^aaft y ziet dte

'JDsopt , ende zy komen alle tot hem. Joannes antwoarde , ende zeyde , een Men-
fchc en k^n geen dtng aan nemen , Xfi het hem uyt den Hemel nietgrgeren zy. Gy
zehe zi/t mi/ne Getuygen , dat th^ gezegt hebbc , il^ *« bttt d.s Chr Jlus taet , mait
dat tk^yfior hem htenen Mytgszonden ken^

Op
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Op de Woorden Salomons, Prov. 15: 29.

De Heere h verre van de Godlooze : maar het Gebed der
Regtvecrdigen zal hy verhuoretu

DEr Goddeloozen hoop, die hier op Aarden zwevet.
Die flimmer als het Vee in gulzighedcn levet.

Die met Godts Mogentheyd bedryven haaren Ipot

,

Die ook haar eygen Buyk hun maaken tot een Godt,
Die zijn (eylaas !) zeer wijd van Gode afgefcheyden

,

Godt is ook verr' van haar, zy gaan in zwlke Weyden,
Daar van den Diiyvel zelfs den bpper-herder is,

*

Die eyndelijk haar fleept in d'Heliche duyfternis.

Maar beter is het Lot hier namaals van de Vromen,
Die met een reyn gemoed by Godt om hulpe komen.
Schoon haar den Lafter-mond van alle kant bezet

,

Zy hebben ander trooft, zy gaan door haar Gebed,
Tot Godt di^ hun verhoord : want hy doorziet het Herte

,

Hy weet d'onfchuldige te helpen uyt haar Smerte

;

Daarom hebt goeden moed, gy die verlchoven zijt.

Al lafterd ymand u als gy onichuldig lijd.

Geen Agter-klapper zal met zijn Fenijn u fchaden.
Bid Godt : want hy zal u verhooren uyt genaden.

!2 Petr. 4

:

1 a , 1 3

,

1 4. & c. Geliefde , en houdu niet vreemt
over de hitte [der verdrukkingé] onder ii , die u gcfchiedtot

verzoektnge , als ofu \iet\ vreemds over hivame : Maar gelijk

gygemsynfchap hebt aan het Lijden Chrifti , [alzol vcrblijdu,

op dat gy ook in de openbaaringe zijner Heerlijkheydujuoogt

verblijden ende verhet.'gen. Indien gy gefmadigt ivordom den
Naame Chri/n , zo zijt gy Zalig ; ivant de Geeji der Heer-
ïijkheyd, ende [de Geejï\ Godts rtijl op u.

r> Petri !2 : 9 , 10. &c. Zo iveet de Heere deGodzalige uyt de
Verzoekinge te verlofen, ende d-e Onregtveerdige te btwaaren
tot denDag desOordeels,om gejiraft te ivorde. Maar allerweefl

de gcene die na '/ Vleefch in onreyne begeerlijkheydivandclén

,

ende de heerfchappyt veragten : die/lot/1 zijn haar zelven be-

hage*} ^ cndc die de Heerlijkheden niet jchroomen ie lalhren.

Op
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Op de Woorden Chrilli, Matth. 24: 13.

Maar zvle volhardenzalm den eynde , die zalZalig ^worden,

TT Et Hemels-firmament , vercierd van Godt met Ligten,
-ï^ Dat is een Open-boek, om yder t'onderrigten^

't Ligt is^eer wonderbaar elk aan zijn oord gefteld.

Het welk Godts Mogentheyd geduurig ons verteld.

Zo ook, gy die Godt vreeft, verteld zijn groote dadenv>

Verfmaad al wat zijn eer kan krenken ofte fchaden.
Ziet, hoe aan 't Firmament de Sterren, Zon en Maan,
Gehoorzaam op Godts Woord, elk in zijn order gaan.

Zo moet gy ook aan Godt gehoorzaamheyd bewyzen

,

En hem door 't goede werk voor al de Waereld pryzen.
Het Hemels-ligt dat is bekwaam voor alle Man,
Elk werd daar door verligt , wie 't ligt aanlchouwen kan

:

Bemind gy 't waare Ligtl, Godt zal u Ziel genezen

,

Zo gy volrtandig blijft, zo zult gy Zalig wezen.

Jacob. 1 : 12, 13, 14. Zalig is de Man, die verzoekinge

verdraagt; ivant ah'hy beproeft zal geiveefi zijn, zozalhy
de Kroone des Levens otufangen , welke de Heere belooft heeft
den geenen die hem liefhebben, ISIiemandals hy verzogt zuord,

en zegge , ik vjorde van Godt verzogt ; ivant Godt en kan niet

verzogt VJorden mct^t kwade, ende hy zelve en verzoekt nie-
mand, .Maar een ygelijk word verzogt, als hy van zijne

cygene begeerlijkheyd afgetrokken end^ verlokt word, - .

I Cor. 3 : II , 1:2. ÖvC- Want niemand kan een ander fo?i-

dament leggen dan 'tgeene gelegt is , welke is jefus Chrijlus.

Ende indienymandop dit Fondament bcuwd. Goud, Zilver

,

kojlelijke Steenen , Hout, Hoy , Stoppelen, Een ygelijks Werk
zal opeisbaar worden; want deDag zalhet verklaaren; de^

wijle het door Vyer ontdekt word; ende hoedanig een yge»
lijks Werk is, zal het Vyer beproeven. Zo ymands Werk
blijft , dat hy daar op Gebouwdheeft , die zalloon ontfangen.

Op
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Op de Woorden Jeremia ^ : 16.

'''\Zo zcyd de HEERE, Bedwingt uwe Stemme van geween

,

I ende mveOogen vanTraan^n: want daar is loon voor
•ij

,

wnjen Arbeid, [preekt de HEERE,

HEt is een fchoonentrooft op Aarden voor de Vromen,
Dat waarlijk in der daad haar loon hier na zal komen

:

Want Godt met groote kragt , en zijn regtvaardigheyd ,

Zal maken Hoofd voor Hoofd in 't laaft een onderfcheyd y

Wanneer des Waerelds Oogll ten vollen rijp zal wezen.
Dan zaldeVorftuyt gaan, die zal zijn Dorfch-vloer lezen.

Die zal zeer wonderbaar ordentlijk fcheyden af,

Het Goede van het Kwaad, het Kooren van het Kaf,
En zal het fnoode Kaf, vol Zonden en vol fchanden

,

Regtveerdig ende ftrang met eeuwig Vyer verbranden.
Wel op, gy die nu treurd, die nu verfchoven zijt.

Houd op van u gefchrey , in Gode u verblijd.

Hy zal u troofter zijn, u Arbeyd zal hy loonen,

Hy zal met Zaligheyd u uyt genaden krooncn.

Matth. 25 • 31 9 S^"» S3» Endè wanneer de Zoone des Mcn^
fchen komen zal in zlj?ie Heerlijkheyd, ende alh deHeylige
Engelen met hem , dan zal by zitten op den Throon zijner

Heerlijkheyd. Ende voor hem zullen alle de Volkeren ver-

gaderd worden , ende hy zalze van malkanderen feheydcii ,

gelijk de Herder de Schaapen van de Bokken fcheydet, Ende
hy zal de Schaapen ter Regter [hand'\ zetten , maar de Bok-
ken tot [zijner] Slinker [hand.]

Matth. 5 : II , 12, 13. Zalig zijt gy als u [deMenfchcn\
[maden , ende vervolgen , ende liege?ïde alle kwaad tegen u
[pretken; om mijnent zville. Verblijd ende verhet/ga[u

,]

want uwen loon [is] groot in de He??2elen: zvant alzo heb-

hen zy^ vervolgt de Propheeten , die voor u
\
gewecji zijn.']

Gy zift het Zout der Aarde; indien nu fxt Zout [maakeloos
^•ord^ waar mede zal Ih^f] gezouten worden.

Op
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Op de Woorden Luce 2 : 10. ,

Ik verkofidige u-lieden groote blijdfchap , die alle

den Volke zvezen zal,

TTT Kt zal den Menfch aan Godt tot een Verlofling geven

,

^ Op dat zijn Ziel hier na mag eeuwig vrolijk leven;

Zal hy zijn Rijke Schat, de Vrugten van zijn Land,
Opdragen aan zijn Heer, hem tot een Offerhand;
Of zal hy voor zijn Ziel zijn Eerft-gebooren Zoone
Op-offeren, dat Godt met'Zaligheyd hem Kroone;
Of zal hy hier en daar uytvinden eenen Vriend

,

Die hem verzoend ; ó Neen ! want Godt is niet gediend
Met uytterlijke Schat y^ met Schaapen ofte Offen,,

Het werk is veel te zwaar, 't kan ons niet verloffen.

Geen Vaderlijke gunll, geen Broederfchap zo waard.
Die ons bevryden kan , of Godes Vriend verklaard.

Maar beter Offerhand is ons van Godt den Vader
Gefchonken, die ons brengt de Zaligheyd veel nader.

Als oyt van aanbegin, d'Af-beeldirg heeft gedaan:
De fchaduw ^ heeft een eynd , komt laat ons heenen gaan

,

Het Heylig Hemels-heyr dat is van Godt gezonden.
Om ons de Zaligheyd met blijdfchap te verkonden.
Dat wy van Slaverny, van Helle, Dood en Pijn,

Door deze Offerhand verloffet zullen zijn.

ó Wonderlijke daad! Lof zy u Godt Almagtig,
Dat gy aan u genaad', ons allen maakt deelagtig.

Matth. 16: 26 , : 7. Want roat batet een Menfche , zo hy de freheele WaereUge.
joind, ende lijd fchade zijner Ztele? Of rooat zal een Menfche geren , tut Inffmge

•90» Z'jne Ziele? W({nt de Zoone des Menfchen zal komen tn de Ueerlykheyd zijnr

Vaders met z^ne En'relen , ende als dan zal hy een ygelikjvergelden na Zyn doen.

Joh. 1 : 14 , 15 &C Ende het Woord is Vleefch geworden , ende heeft onder

ons gezunond {ende Toy hebben zijne Heerlil^heyd aanfchauwd y eene Heerlykheyd

als des Eemg. geboorenen fan den Vader) yol vaa genade ende rpaarheyd. Joan-
ne'S getuygt -van hem , ende heeft geroepen , zeggende ; Deze was 'r -van znelk^n

ikjzeydè , die na my k^mt , is "poot my geworden^ want hy Ttaseer dan ik.. Ende
«"it zijne tolheyd hebben wy alle ontfangen, •ok^g'nade veor genade. Want de

Wet is door Mofem ^e^eyen , de geuade cndc de Waarheyd is dooi Jefv.m Chri-

(hnm geseorden.

Op
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iOp
de Woorden Davids, Plalm 47: 6, 7.

Qodt vaardop met gejuyg , de Lieere met geklauk der B^ziiy?i^,

Pfalm-ztnget Gode, Pfaïm-zwgct onzen Koning.

TJOe grooter dat een Prins van Rijkdom i^enStaaten,
-tJ. Hoe valler dat zijn Volk opihem haar mag verlaaten.

Wanneer als zulk een Vorft getrouw is tot der Dood,
Zo is hy voor zijn Volk een Trooller in den Nood.
Pe minfte van zijn Rijli zal hem met Lof vereeren

;

Wel aan (ó Chriften-ziel !) den grooten Heer der Heeren

,

Die Eeuwiglijk Regeerd, wien's Magt dat niet bezwijkt.
Geeft die de hooglle Lof: want uyt zijn Daaden blijkt.

Zijn Liefde ende Trouw ;, zijn goedheyd boven maaten.
Want hy om onzent wil den Hemel heeft verlaaten

^

En is een weynig tijds in minder Staat geweeft.
Als die^ die voor zijn Throon geduurig ftaan bevreeft.
Nogtans is hy een Voiil , die niemand'is gelijke

,

Hy heeft in Eeuwigheyd een Hemels Koninkrijkc.
Door hem zijn wy verzoend en van den Vloek "bevryd.
Gy alle, die Godt vreell:, in Gode u verblijd.

Den klager d'hellche Draak^kan ons niet meer bczwaaren

:

Want Godt tot onzen trooit, is Heerlijk Op-gevaaren,
En zal ook nemen op, die vaft op hem vertrouwt,
In d'Hemels-melody , die nimmer op en hout:
Daar zal het Heylig Choor in deze Gulde-wooning

^

Met ftemmen roepen uyt : Lof-zinget onzen Koning.

Hand. 1 : 9,10,11. Ende als hy dit gezegt hadde , ivierd hy
Op-g8r}cmc?i daar zy het zagen , ende een V/olke nam hem weg van
haare Oogen. Ende alzo zy haare Oogen na den Hemel hielden ürivijls
hj heemn voer , ziet twee Mannenfiondenby haar in zvitteKleedinge j
Welke ook zcyden : Gy Galileefche Mannen , watjlaat gy ende ziet net

den Hemel ? Deze Jefus , die van u op-genome,n h in den Hemel, zal
alzo komen.gelijkervjijsgy hem na denHemel hebbet zien heenen vaare.

Joh. 14 : I , ?. , 3 . Uw' Herte en worde niet ontroerd: gy-lieden ge-
haft in Godt y gelooft ook in my. In het Httys mijns Vaders zijnveeU
Wooningen : anderztnts zo zonde ik het u gezegt hebben: ik ga hee-
tten om u Plaatje te hereyden, Ende zo wanneer ik heenen zal ge^
g^m zijn , ends « Plaatze zal bereyd hebben , zo koms ik weder , e^c.

Op
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Op de Woorden Chrifti, Matth. 25: 34.

Komt gy gezegende mijns Vaders, be-erft dat Koninkrijk^

het zuelk u bereyd ts vajrdegrondlegginge der Waercld.

Ty Aar is 'er ymand oyt zo kloek op Aard' gevonden,^ Die Godes groote Magt of Wijsheyd kan doorgron-
Het nauwfte onderzoek dat ymand heeft gedaan ;, (den ?
Om Godts verborgentheyd natuurlijk te verftaan

,

Dat is zo dwaas geweefl: , (hoe fchoon 't fcheen te blinken)
Als of een Kind de Zee woud' in zijn Lighaam drinken.

Hierom zo roept met regt d'Apoftel Paulus uyt,

ó Diepe rijkdom Godts, wie weet van zijn befluyt!

Wie heeft des Heeren zin bekend voor 's Waereldsgron-
Wie heeft 'er tot zijn raad een tittel by gevonden ? (den ?

Godts Dienaars hebben ons zo veel daar van gezeyd.
Als even nodig is tot onzer Zalighe^^d.

Weg dan Hovaardigheyd , die tot den Hemel binnen.
Wild gaan met u verftand , gy kund geen Zielen winnen ,

Door al te hooge drift, wat tragt gy na die Dag,
Die Godt verborgen houd, en niemand weeten mag;
En hoe veel datter zijn, die door de Poorte dringen.

Die nauw is ende eng, en diergetijke dingen.

Het is maar tijd verdi'ijf, 't is zottelijk gedaan.

Doet gy na Chriflus Woord, op dat gy moogt beilaan

Voor 't Goddelijke Regt, dat gy als dan meugt hooren
De liefFelijke Stem met ai de Uytverkooren

,

Komt gy Gezegende, bezit in Eeuwigheyd
Het Hemels Paradijs, dat voor u is bereyd:
Want in mijn Koninkrijk daar zult gy Triumpheeren,
En altijd vrolijk zijn voor 't Aangezigt des Heeren.

2Tim,2 122, 2"^
f 14. Maar vlied de begeerlijkheden det ^onkheyd ;

endejAagt na Regtveerdigheyd, Geloove^ Liefde y Vreede met degeene in
4en Heere aanroepen uyt een reyn Herte. Ende verwerpt de vragen , die

dwaas ende zonder Leeringe zijuyWeetende datz£ twifiïngen voort bren-

gen, Ende een Dienjiknegt des Heeren en moet niet tw'ijien , maar
vriendelijk zijn tegen alle ^ bekzvaam cm ts heren, [ende"] die de

Knuade kan verdragen,

VER-
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VERVOLG,
$^an 'c(e goedheidcnde iveldadcji Godts over douBoetveerdigeiu

3acoö tDfrb ban45aöt mEtfiiiftöom gesegenö.

T\En alleen Wijzen Godt , den grooten Heer der Heeren,
^^ )^\^ Hemel ende Aard' kan wonderlijk regeeren.
Wiens Goddelijke niagt^ en Heerlijkheyd beftaat

In eeuwig zonder eynd% dat nimmermeer vergaat.
Die zelfs de volheyd is met vrugten overladen,
I3ie alle zoete luft en heerlijke daden
Gelijk een Rijke-ftroom geduurig tot ons brenkt,
En zonder na-verwijt mildadig aan ons fchenkt

:

Die zy voor eerll gezeyd , van u en my te zamen

,

Lof, eeren dankbaarheyd, in eeuwigheden , Amen.
Vermits liy aan den Menfcli, die Aarde is en Stof,

Zijn mildigheyd betoond, zo keerd hem alle lof

Tot Godt, die goedertier, ons nog beneiFens 't Leven,
Heeft alles in de Hand , en tot een Spijs gegeven

,

Die ons met Rijkdom vuld, in volle overvloed;
Hy is die rijke Godt die ons dit alles doet.

Dit heeft den vroomen Man , den Jacob ondervonden.
Die uyt zijn Vaders-huys tot Laban is gezonden
Maar enkel met een Staf, en zonder Rijkdom meer ^

En is in korte tijd geworden als een Heer.
Die in de koude Nagt, die in de heete Dagen,
Ging dwalen met het Vee, en moell zijn Leven wagen „

En llellen in gevaar, van eenigWild-gediert,
Dat ind' Duyfternis omtrent de Kudde^zwiert

,

Die dik en menigmaal het Loon, by hem bedongen,
Niet zuyver en verkrijgt : maar van zijn Oom gedwongen^
Tot dienft voor hem alleen , en dat zo lange tijd.

Waar door hy op het Veld veel Hitt' en Koude lijd.

Die om een zoete Maagd, wel veertien Jaaren dienden^
En werde nogbeneydvanal zijn naaile Vrienden,
Waar dat hem Jacob keerd, het Aangezigt daiftaat

Van Laban niet als 't plag, hy werd van hem gehaat ^.

L llv
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Hyis hem wonder ftuurs , in alle zaken tegen:

Des even niet te min dts Heeren rijken Zegen,
Die houd zijn ouden gang, en neemt geen ander wijk.
Dus werd den goeden iVIan in korte Jaaren Rijk

:

Zijn Schapen nemen toe, het vloeyd aan alle zeyden.
Dit is een zoete Les , voor ons in deze teyden

,

, Dat niemand om het Aardich hem al te zeer bedroeft.

Schoon hy een kleyne-tijd van C^odewerd beproeft.

En weynig is verzien met tijdelijke Have

:

Dat hy op Aarde is als een geringe Slave

:

Dathy aan alle kant inkommerniiTe leeft,

In kwelling en verdriet, om dat hy weynig heeft:

Des Heeren milde-hand die kan het haailverkeeren.

Ook zelve.j daar niet is , de Goederen vermeeren

;

Kan geven Rijke Schat, daar niemand het vermoet.
En na veel Slaverny weer rijkelijk verzoet.

Die ook in Hoogen-ftaat en Rijkdom is gezeten.

Die moet die zoete- Les , ook mee tot leering weeren

,

Dat hy voorzigtig leeft , dat niemand hem verftoüt

,

Te fteunen op zijn Goed, of Rijkdom hem vertrout.

Men vind een Gulden-fpreuk, Godt gafen nam het weder

;

Het Goedje dat lluyft weg, gelijk een ligte Veder.
Dit heeft den vroomen Job zo bitterlijk gefmaakt,
't Is beter niet geroerat, als eer men onder raakt,

Genef, 31:1, 2, % Sec. T>oe hoorde hy de woorden der Zoonen
Labans , zeggende : Jacoh heeft genomen alles ivat onzes Vaders

tuas : ende van '/ geene dat onzes Vaders was , heeft hy alle deze

Heerlijkheyd gemaakt, J-acob zag ook het Aangezigte Labans aan

:

ende ziety dat en was tegen hem niet als gifieren \_ende] eergifle-

ren. Ende de HEE RE zeyde tot facob: Keerd weder tot het

Land uwer Vaderen^ ende tot uwe Maagfchap : endeik zal met u
zijn. Doe zond Jacob heenen , ende riep Rachel , ende Lea , op hei

Veld tot zijne Kudde. Ende hy zeyde tot haar : Ik zie u Vaders Aan-
gezigte y dat het tegens my niet en is ^ als gijleren [ende~\ eergide-'

ren : dog de Godt mijns Vaders is by my geweefi. Ende gy-Ueder.

weeteti dat ik met alle mijmmagt uwen Vader gediend hebbe.
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aofepFj ttx\ i^ecrc in lEanprcn / .>êpö3iÖt tn ücgoeti

ALs voor het zwakke Vleefch geen uytkomll is voor-
handen,

Ats 't arme Schaapje doold , niet weet waar 't zal belanden

;

Wanneer het in een Put V9I jammer en verdriet

Moet lijden V en daar na in vreemde Handen ziet: (den.
Wanneer men door het Kruys hem nauwlijks weet te wen-
Dan weet den Schepper ons , verlofling toe te zenden.

Had Jofeph niet gedwaald, was Jofeph niet verkogt.
Was Jofeph niet in 't Huysvan Potiphargebrogt,
Waar zoud' den Patriarch met al zijn lieve Kind ren

,

Gebleven zijn, doen 't Zaad nu hart begon temind'ren?
Tot wien had hy geruft , waar had hy heen gekeei:d

,

Wanneer de Dieren-tijd het alles had verteerd V

Zijn Landen , Huys en Hof, ja zelfs zijn eygen leven.

Had hy om weynig Brood aan Pharao moeden geven.

Had Jofeph niet geleeft? den fcherpen Hongers-nood
Die had hem anderzins gebragt tot in de Dood

:

Maar hy nu tot een Vorfl: van Godt aldaar gezonden.
Laat aan zijn Vader zelfs zijn groote Staat verkonden.

Hy Spijft het Huys-gezin , de'Broeders aan zijn Dis

:

Ons heden tot een trooft , dat Godt Almagtig "is.

Gcnef,4^: 7,8,9. &C. Dog Geit heeft my yoor U'lieder Jangezs^tf heene

gezonden , o«7 « eea oyeryitjfzeite fiel/ett op de Aarde , ende om u bj 't Leyen te

behouden dotr een groote "PfrloJJtng;. Mudan ,gj hebt mj herwaards nietgezonden ,

mtar Godt zehe , d!e wj tot PharaoT Vaier gefield beefc ^ ende tot eenet» Heerè
oier zijn gatitfche Huys, ende Ktgeerder t» 'tgaatfche Land tan Egyptcrt Haafijtt

M , ende trekkat op tot mijnen Vader , ende Ze^get tot hem , A!zo zcyd «»' Zoons

Jofeph. Godt heeft my toteenen Heere den gantfchen E^ypten-lande gefield .- komi

mf tot my , en yerto'ft ntet. Endegy zult in den Lande Gozen wttouen , enie nmm
hy my wezen ^gy , ende ttnoe Zoonen , ende urfer Zoonen Zoonen j ende t^xee Ssha-

fen y enae uvee Runderen , ende al zoittgy hebt. Ende 't\ zal u aldaar onderhouden
mant daar zullen nog -vijfjaaren des tJongert zijn ^

op datgy nüt en -perarmt

,

gj y enie « Huys , ende alle* zi/at gy hebt, Ende ziet ^ uwe Oogen zien *t , ende
de Oogen mijnes Broeders Benjamins i dat mijn Mond tot u fpreel^t. Ende hcod'

fchappit mijnen Vader alle mijne Heerlijkjjeyd tn Egypten,ende mliet Vtatgy gexfe^^

}fbt j enie haafiet h , ende^renga mijnen Vader htmaardt af^

L 2 !3!acclji
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SBacoü tacrbin 5011 o^iit/Erbom öoo^ 38«3ftj?&

fjeerlp Uecölijö.

O Zoon ! dewijl ik nu met Oogen mag aanfchouwen
U groote Heerlijkheyd , hoe zoud' ikmy ontliou\v«i

Van vreugde ? want mijn Hert inwendig is verblijd

,

Vermits mijn Oogen zien , dat gy in 't leven zijt

:

Ach Zoone! zulk een Prins, dus van Godt op-getogen.

Van blijdfchap drukken my de Traanen uy t mijn Oogen.
Een Heere van het Landdiet fcheynd voormy een Droom,
Dat zulk een groote Vorft, zeyd (Vader) wellekoom

:

Vr>or wien wy heden ftaan , voor wien wy neder buygcn

:

Wiens Princelijk ontzag, u Staat ons doetgetuygen.

IMijnKind, menzeyde my, dat gyverflonden waard:
Maar Godt, die magtig is, heeft u zo lang gefpaard ;

Ons tot een hooge troeft , in deze droeve Tijden

,

Waar in ik my, ó Zoon! volkomen kan verblijden.

En leve nu geruft, ik ftel my nu bcreyd
Tefcheyden van de Aard', te gaan in d'Eeuwigheyd.
Had gy hier niet geweeft, wy hadden moeten'fterven

,

Wy zouden deze gunft aan Pharao niet verwerven.
De Heere zy gedankt , die u alzulk een Magt
Heeft na zijn goede wil gelukkig toe-gebragt

,

Waar door gy met een woord,ons kund ten vollen Spijzen.

Komt ziet,6Chriften Menfch'.hier kan men klaar bewijzen.
Dat zomtijds in de nood de Kinders zijn een ftut.

De Ouders tot een trooft, tot welvaard en tot nut:
Een Kind werd menigmaal totgrooter Staat verheven.
Elk houdze vry in waard', die vroom met Jofeph leven.

Gencf 46 r 28, 29, 30. Znde hy zondjada yonr zijtt AangezJgte heetten

tot Jofeph .
om voor zijn /laagezigte aamvijzinge te doen na Uazen •- ende zj

i^wamen in het Land Gozeu. Doe fpande Jofeph z^n'n Wagen aan , Cfide toog

op , zijnen Vader Ifra'él te geniete na Gozen 3 ende als h-j Zig aan hem yertottK-

de y zo -viel hy h&m aan zijnen Hals , ende -coeende lange aan Zijnen Hals. Ende
Ifra'él zeyde tot Jojeph j Dat ik, nu (isrve , na dat ikji Adnieztgtegezitn hehhe ,

da*^ »og leefd.



tot Cht'ifteHjke Deugden,

Mts\ti iir>efioo?te/ Exod. 2.

16^

p*En Kind, centcereWigtinTfraëlgebooren,
Een Kind, vand'eerüeuurby Godeuytverkooren,

Een Kind» dat door 't gebod des Konicgs wieid gebragc

In 't Water , om alzo te Sterven onverwagt
"Wiens Leget-pliiaize was een Kiftkcn maar van Biezen

,

Met Lijm en Pek voorzien, dit moeft d*: Moeder kiezen:

Daarleyd't onnozel Dier, en drijft vaft op gcnaad'.

Daar Icyd het in , en fchrcyd , en weet van goed nog kwaad.
Hier komt by avontuur, een Juffer om te Baden ,

Die ziet dit kleyne Wigt, z'ontfangthetin genaden,
Zy, dieeen Dogt r wasvan Phdrao, niettemin
Betoond barmhenigheyd , met toegenegen zin

,

Neemt zy dit Kind tot haar , het welk alree moeft derven
Zijns Moeders lieve Borfl , en eyndelijk daar S-erven j

Maar door des Heeten raad , door G odes wij?e Magt

,

"Werd Mofe wederom , zijn Moeder toe-gcbragt

,

Die 't Kind heeft op-getoogt, k jn Liefde aan hem beioonc ,

Schooa dat by Uroeg de Nia ii van Fharaos Do£teiS'/oonc.

^M^i
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J]Bofe? een Ht^htt Uan O^oötp l^olft,

A Ls Mofes in zijn tijd , in 't midden van zijn Jaaren

,

-^^ Was bezig op het Veld, komt Godt hem openbaaren
Zijn heymelijke Raad ; en toond zijn Heerlijkheyd
Hem in den Dooren-bos, daar werd hemopgeleyd
Een Goddelijke laft, die Molè doet verCchrikken

,

Uyt vreeze dat zijn Ziel hier in hem zal verflrikken

:

Een lalt om Godes Volk te voeren uyt het Land,
(Daar Pharos Magt regeerd) door een verheven Hand

:

Hier werd dit kleyne Wigt door 't loopen van de Jaaren
Een Baaken en Pylaar, een Leyder van de Schaaren.
En voerd op eenen Dag, door 't Goddelijk bewind,
Zes-honderd-duyzend Man, behaiven Vrouw en Kind
Uyt Slaverny , en gaat, door 't Roode-meyr met vreugden.
Zo dat ooklfraël haar op denWeg verheugden:
Met Princelijk verlland hy deze Schaar regeerd,
In nood hy voor het Volk by Godt intercideerd

;

Hy leyd haar tot den Strijd, en biddet Godt Almagtig
Zy op dit trouw Gebed , verflaanhaar Vyand kragtig.

Een yder is bevreelt, een yder ftaat bedugt.
Waar heen het Leger keerd , denVyand voor haar vlugt

,

Zy nemen Steden in , ja gantfche Koninkrijken

,

Waar aan Godts groote Magt en Mogendheyd kan blijken.

Exod 3:7,8, 9 , êcc. Endede HEEREzeyde, Ik hebhe zeer

wel gezien de Verdrukk'mge mijnes Volks ^ 't welk in Egypten is

:

ende hebbe haar gefchrey gehoord van wegen haare Dryvirs; want
ik hebbe haare fmerten bekend. Daarom ben ik neder gekomen , dat
ik het verlojfe uyt de hand der Egyptenaaren , ende het op-voere uyt
dezen Lande , na een goed ende ruym Land , na een Land vloeijende

'urn. Melk ' ende Honig : tot de plaatze der Canaaniten , ende der

Hethiten^ ende Amoriten^ ende der Phereziten^ ende der Hevi-
ten, ende derfebufiten. Ende nu ^ ziet het gtfchrey der Kinderen
ifrnèls %s tot my gekomen', ende ook hebbe ik gezien de verdrukkinge

y

d&ar mede de Egyptenaars haar verdrukten. Zo komt nu, ende ik

zal u tot Pharao zenden : op dat gy mijn Volk ^ dt Kinderen Jfraels)

uyt Egypten vseret,

MofcS
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Mo^c§ Sterft.

WAnneer des Levens-draad met Mofes liep ten ende.
Zo fprak hy voor het left nu tot de gantlche Bende

,

I

En zéyd haar als adieu , met Zegen hoog geroemt

,

' En klam doen op den Berg , die Nebo was genoemt

:

Alwaar den grooten Godt hem toonde al de Landen,
Die hy nog Ifraël zoud' geven in de Handen,
Waar uyt dat hy dat Volk, dat llerk was ende veel;

Zoud' dryven door het Zwaard , hun tot eene Eif-deel

;

Hier mede kwam het eynd', en Mofes is geftorven,

In flilheyd ende ruft , en heeft alzo verworven
Genade by zijn Godt, die voor 't Beloofde-land,

Hem voerd in 't Hemcls-hof, fteld in volmaakter ftand.

Nu is des Heeren-knegt in blijdfchap ende vreede

,

Geen Menfch en weet zijn Graftot op den Dag van heden.

Deut. 34: I, !2, 3, &c. Doe ging Mofe op^ uyt de vlak-

ke Velden Moabs na den Berg Nebo , op de hoogte van Pif-

ga , welke regt tegen Jericho over is : ende de HEERE
wees hem dat gantfche Land, van Gilead tot Dan toe ; En-
de het gantfche Naphtali , ende het Land van Ephralm ,

ende Manajje; ende het gantfche Land van Juda; tot aan
de ügterfle Zee. Ende het Ztiyden , ende het ejfene Veld
der Vall'eye van Jericho , de Palm-ftady tot Zoar toe, Efide

de HEÈRE zeydetothem; Dit is't Land, datikAhra-
ha?n, Ifaac, ende Jacob gezworen hebbe , zeggende; Uwen
Zaade zal ik het geven : ik heb "'t u met uwe Oogen doen

zien , maar gy en zult daar heenen niet over gaan. Alzo

Sterf Mofe , de Knegt des HEEREN , aldaarin den

Lande Moabs, na des HEEREN Mond. Ende Hy be-

groef hem in een Dal, in den Lande Moabs , tegen over

Beth-Pcnr , endetnemand hesft zijn Grafgeweeten , tot op

dezen D:.\s.

L 4 aofua
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3ofua tot een fi^gcnt in M^\ti plaatse gejlcïb.

WAnneerdes Heeren-oog draagt zorge voor deMen-
fchen

Wie zouder Ichconder zaak hier in dit Leven wenfchen ;

Een Oog dat nimmer flaapt, dat alle dink verziet,

En weet wat hier op Aard' gefchieden zal of riiet.

Een Oog, een Magtig oog, dat alles kan verflinden.

Waar in dat Godes-volk kan Vreugd enTroolle vinden:

Gelijk als hier gefchiet, door wiens voorzigtigheyd.

Dat Jofua het Volk als Schapen heenen leyd/
En brengt haar in datLand daar fchoone Vrugten groeyde»
Daar Honig ende Melk ten vollen overvloeyde

,

Alwaar dat Ifraël in weelde zit en ruft.

En diend den Schepper daar, met vreugd en volle luft

:

Dus weet den grooten Heer , nog Princen te verwekken

,

Die voor het Vader-land metJofua uyt-trekken.
En ftrijden tot der tijd , dat ons de Heere geeft , .

Dat al de Chriftenheyd in ruft en vreede leeft.

Jof. i: I, 2, *^. &c. Het gefchïede nu, na de DoodMo^
[e des Knegts des HEERRN, dat de HEERE tot Jofu^
den Zoone Ntin , Mofe Dienaar , fprak , zeggende : Mijn
Knegt Mofe is gejlorven : zo maaH unu o/>, tjxkt over deze-

Jordane , gy, ende al dit Volk, tot het Latid dat ik hen,
den Kinderen Ifraëls , geve. Alle plaatze daar u-UederVoei-

zole o.p treden zal, liebbe ik ugegeven; gelijk als ik tot Mo^
fe gefproken hebbe. Van de IVoeffijne ende dezen Libanon

af, tot aan de groote Riviere , de Riviere Phrath , hetgant-

fche Land der Hethiten , ende tot aan de groote Zee , \tegen'\

den onderg^ang der Zonne , zal u-lieder Land-palt zijn»

Niemand zal voor u Aangezigte bcflaan alle de Dagen
uwes Levens*.

K

Sofua
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gofua öoet öeEonnE ftiïïe Haan/ en lierfïaat €tm-
En-öcrtiö ïtoningen.

HEt Zwaard gelukkig is van zulke Potentaten,

Die haar volkomentlijk op Godt alleen verlaten.

Dit heeft dien trouwen Held, dien Jolua gedaan '

Op wiens Gebed (terftond) de Zon heeft llilgeftaan.

En is alzo de Nagt niet over haar gekomen

:

iMaar Goddelijke gunft heeft Jolua vernomen.
Den Hemel is hem mee, de naare Nagt vertrekt.

De Zon aan 't Firmament hem tot een hulpe ftrekt

:

Zijn vyand hy verllaat, de Koningen zeer pragtig.

Tot Een-en-dertig toe , die overwind hy magtig.

't Werd alles uytgeroe^^d, zy vallen voor hem neer,

Godt Strijd voortfraël, met Hagel, Wind enW^eer.

Een wonderlijke daad. O Heer ! wild t'allen tijden.

Ons loffelijke 'Prins alzo ook keren ftrijden.

Op dathy door u kragt den Vyand mag verflaan.

Gelijk als Jofua heeft'in zijn tijd gedaan.

Jof. 10: ïl , 12 , 15 , &c. V Gefchiede nu doeze voor 'tjiange-

zigte van ifrael vlugteden, zijyide in den afgang van Beth-horon,

z.0 wierp de HE ERE groote Steenen op haar van den Hemel y tot

^zeka toe f dat zy fiorven : daar uuaarender meer die van de Ha-
gel-fteenenfiorven^ dan die de Kinderen ifra'éls met den Zvjeerde

dooden. Boefprak Jo/ua tot den HEERE ten Dage als de HEE-
RE de Amoriten voor het Aangezigte der Kinderen Ifra'éls over gaf^
tnde zeyde voer de Oogen der Ifraéliten , Zonne Jlaat fiille te Gi-

hion^ ende gy Maanu in het Dal Ajalons. Ende de Zonne fiond

fiille , tnde de Maane bleef Jiaan y tot dat ztg het Volk aan zijne

Vyanden gewroken hadde. Is dit niet gefchreven in het Boek des

Opregten? De Zonne nu fiond fiille in 't midden des Hemels, ende

en haaflede niet onder te gaan omtrent eenen volkomen Dag. En-
de daar en was geen Dag dezen gelijk^ voor hem nog na hem , dat
de HE E RE de Jiemme eenes Mans [alz9j verhoorde: want de

HEERE ftreed voor ifrael.

L 5, 3o}ua
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3loruaïeerbai^ een sctrouto' ©tierf!c/ ttt^ti\i<Bmi <ï5eöoöen teöouDem

Tj En treffelijk Patroon voor alle Vroome Menfchen^ Is Jofiia geweeft, vol zegening na wenfchen,
Hy heeft hem aan zijn Heer geduurig vaft gehegt.
En altijd na Godts Woord zijn wegen aan geregt.

Hy heeft het zwakke Volk in deugden voorgetreden

,

En haar altoos geleerd Godts Wet en goede Zeden

:

Noyt heeft hy op hem zelfs, nog op zijn kragt geftaan

;

Maar na des Heeren wil en wijze Raad gedaan.

Nu in zijn Ouderdom, en in zijnhoogejaaren.

Zo doethy Ifraël voor 't leftby een vergaaren.

En fpreekt : Ik ben nu Oud , gy hebt Godts fterke Hand

,

Zijn wonderlijke Daad gezien aan alle kand

,

Hoe magtig dat hy heeft in Nood voor u geftreden.

Waar door gy nu bezit veel Landen en veel Steden

;

Dus houd nu zijn Gebod , en gaat kloekmoedig voord

,

Vertrouwt op hem alleen, en luyflerd na zijn Woord,
Zo zult gy vall beftaan, uw' Staat die zal vermeeren.
Het Land gelukkig is, daar Princen zelver leeren.

Jof. 25 : 1 , 2 , 5 , &c. Ende het gefchiede na veele Dagen , »<e

dat de HE E RE Jfra'él rufie gegeven hadde van alle atjne V'jan-

'den' rondom heenèn; ende ^ofua Oud geworden \_ende\ welbedaagt

ivas : Zo rie^ Jofua gantfch Ifraël , haare Oudfie ende haare Hoof-

den » ende haare Rigters , ende haare Ampt-lieden , ende hy z.eyde

tot haar y Ik ben Oudgeworden , [ende] welbedaagt» Ende gy -lie-

den hebt gezien alles wat de HEE RE uwe Godt gedaan heeft allen

dezen Volkeren voor u jiangedgte; Want de HE ERE uwe Godt

zelve is 't die voor u gejlreden heeft Ziet ik hebbe u deze overige

Volkeren door het Lot doen toe-vallen , ten Erfdeele uwen Stam-

men , van de fordane af, met allede Volken die ik uyt geroeyd heb-

be , ende tot de groote Zee tegen den ondergang der Zonne. Ende de

HE E RE- uwe Godt zelve zalze uyt Jiooten voor u-lieder Aange-
zigte , ende hy zalze van voor u-lieder Aangezigte verdryven; en-

de gy zult haar Land erflik bezitten , gelijk als de HE ERE uwe
Godt tot u gefproken heeft. Zo vjee^ 'zeer fierk om te bewaren en-

de om te doen alles dat gefchreven is in het Wet- boek Mofe; op dat gy
daar niet van afm wijkt tgr regter mg ter flinker- hand.

aofua
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aofua Sterft.

LLs Jofua het Volk nu hadde voorgedragen

,

De groote weldaad Godts , die in voorgaande Dagen
Zo heerlijk was gelchiet, zo heeft hy een Verbond
Met Ilraël gemaakt, en op denzelven flond.

Nog in het Wet-boek Godtsmet eygen Hand gefchreven,
;Waar af den grooten Steen getuygenis zoud' geven.
Dat nu degantfche Schaar verbonden was aan Godt,
Te dienen zijnen Heer, te houden zijn Gebod.
Waar op dat yder een het Ja-woord heeft gefproken.
En Jofua terilond, zijn Oogen heeft geloken.

Doen hy zijn trouwe dienft ten vollen had gedaan.
Zo is hy op den weg van alle Vleefch gegaan.

Nu zal hy 's Levens"-kroon gewiflelijk be-erven.
Gelukkig is een Prins , die zaliglijk mag Sterven.

Jof. 24 : 22 , 23 , 24 , &c. fofua nu zeyde tot denVolke , G'^ zijt

getuygen over u z,elven , dat gy u den HE ERE verkooren hebt ,

om hem te dienen : Ende zy zeyden , Wy zijn getuygen. Ende nu ,

doet de vreemde Goden vjeg, die in V midden van u zijn f ende

neygt uwe Herten tot den HE E RE den Godt Ifraels. Ende het

Volk zeyde tot Jofua ; wy zullen den HEERR onzen Godt dienen ,

inde wy zullen zijne fiemme gehoorzamen. Alzo maakte Jofua
op dien zelven Dag een Verbond met den Volke; ende hy ftelde het

haar tot een Inzettinge endeRegtte Sichem. Ende Jofuafchreefde-
ze Woorden in het Wet- boek Godes ; ende hy nam eenen grooten

Steen , ende hy regteden dien daar op onder de Eyke , die by het

Heyügdom des HE ERE N was. Ende Jofua zeyde tot den gant'

fchen Volke , Ziet dezen Steen zal ons tot een getuygenijfe zijn ,

want hy heeft gehoord alle de redenen des MEEREN^ die hy
fot ons gefproken heeft; ja hy zal tot een getuygeniffe tegens u-lie^

den zijn , op dat gy uwen Godt niet en liegt. Doe zond Jofua het

Volk weg , een yder na zijn Erf-deel. Ende V gefchiede na deze
dingen, dat Jofua de 7.oone Nun, de Knegt dts HEERENp
flifrff oud zijnde Honderd- tn^de-tien Jaaren»
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T^ Oor Jefabels gebod zo moet Elias vlugten,
•*^ En met een fterke drift tot Godt inwendig zugten j

Hy roept vall om de Dood , en met een naar geklag, I

Zo bid hy zijnen Heer, dathy dog ftervenmag.
Hy vind hem nu alleen , en fteld hem nog te flapen

:

Maar Godt , die deze Man heeft tot zijn dienft geichapen.
Die gaat een ander weg, die wil zijn Dood nog niet;

Hier ziet gy nu perfect, hoe 'sMenfchen wil gefchiet. 1

Een Engel hem verfcheynd, die port hem om te eeten,:

Die laat een ander Les als fierven aan hem weeten.
Die wekt hem twee-maal op, en zeyd hem heftig aan.
Staat op, en eet terftond, gy zult nog verdergaan.
Den Engel die vertrekt^ terltond zomoet hy rijzen^

Gaat veertig Dagenlang op eenderlye Spijzen.

Daar komt geen bleeke Dood, al gaat hy lange tijd,

"tls Godt die na zijn wil de enge Draad af-fnijd.

Indien den lefte fnik ftond zetven aan de Menlchen,
Elk zoud' in tegenfpoed gewis om fterven wenfchen.
Geen Menfch en leed hier pijn, nogfmart of kommernis,
:t Is beft dat een alleen daarvan de\Vlecfter is.

I Reg. ] 9 : 4 ,
5., 6 , &c. Maar hy zelfs ging heenen in de Woefiij-

ne eene Dag reyze , ende kwam , ende i.at onder eenen Genever-boom',

ende bad dat zijne Ziele ftorve y ende zeyds ; 't Is genoegt neemt
nu y HE ERE y mijne Ziele ; want ik en ben niet beter dan mijne

Vaderen. Ende hy leyde zig neder , ende Jliep onder eenen Gene"
'ver boom : ende ziet , doe roerde hem een Engel aan , ende zeyde
tot hem , Staat op , Eet. Ende hy zag om > ende ziet tot zijn Hoofd-
eynde was een Koeke op de Kooien gebakken , ende eene Fleff'che met
Water-, alzo At hy y ende Dronk; ende leyde zig wederom neder ^

Ende de Engel des HE EREN kwam ten anderen-maal weder,
ende roerde hem aan. ende zeydc; Staat op ^ Eet: want de Weg
zoude vooru te veel zijn; zo flond hy op , ende At , ende Drank ;

ende hy ging door de kragt derzelver Spijze , veertig Dagen , ende

veertig Nagten, tot aan den Berg Godts Horeb.
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Cïia^ toerb tn een ^empcejt ten ^tmt\ op-

öcnomen/ aReg. i.

m

AL u-at hier voor den McHfch niet mogelijk kan wezen,
•** Gcfchied door Godes kragt, en doet een yder vrezen*
Wat heeft des Hecren Knegt al Wonderen gedaan'.

Geen Water ofte Vyei en kon hem tegen ftaan.

Maar eyndelijk heeft Godt een Wonder willen weiken

»

Waar aan men zonderling 7ijn Mogendheyd kan merken

»

Een Wondernoyr gehoord, van Adanistijden af.

Een Meiifche zonder Dood , een Menfchc zonder Graf.

EenMenfch, die onverziens ten Hemel werd genomen?
Om wien dat Chiel jk is een Hemels-jagt gekomen j

Diens ^aerden Vyerif.' zijn , de Wagen niettemin.
Is rondom al> een Brand , daar zit EHas m.
Gelijk eenfiroote Vorft, van ongemeenekragten^
Vcrc €1x1 met H mels-tuyg , en diergelijke Magten,
Hy vaard ten Hemel - p in Onweer en Tempel ,

£n word alzo in 't kon een Goddelijke Geefi^

€m
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(ffilifa oiufangt öen 6eejl Uan^ïia.

E Lifa flaat en keykt, en roept metluyder ftemme,
Hy weet door dit Gczigthem zelven niet te temme

,

Hy ftar-oogtna de Lugt, en roept nog even fterk.

Mijn Vade'r waar dus heen? hy ziet het Wonder-werk!
Zijn alderlieffte Vriend dus van hem af-getogcn.

En op een oogenblik geflingerd uyt zijn Oog-en

;

Hy ftaat geheel verzuft, verflagen en bevreeft:

Maar zonder lang vertrek, hy krijgt een ander Geeft

5

De Mantel heft hy op , die door de fnelle rede
Zijn Vriend ontvallen is, en doet 'er Wonder mede:
Hv flingerd die te zaam, en heftig daar meê flaat.

Waar door het Water fplijt , zo dat Elifa gaat

Nu midden door de Stroom, en vind in alle wegen.
Dat hy dezelve Geeft van Godt nu heeft verkregen.
Om welke dat hy bad. O trooftelijk befluyt

!

Dus zend dezelve Godt nog Herders voor ons uyt.
Die 't Woord des Heeren regt in deze Oogfte fneyden.
En wijken niet daar af ter regt nog flinker zeyden.
Ten eynde dat de Draak geen Zielen meer verflind,

O Menfch ! om Godes wil de Herders dog bemind.

a Req. rx i ï , 11 » 13 1 &C. Ende hetgebettrde , alt zj -tofn-gingen
, gMnd^

wnde fpreek,ende y ziet y Zo was'*er eeitVjerigelVagenmit Vyerige PiUrdeny di

tuffcben hen bejden fcheyding? maakten ; alzo yoer Elia met etn Omvedey tet

Hemel Ende Elifa zag het ^ ende hy riep : Mijn Vader, mj/n Vader , Wage;

Ifratls , ende zijne Ruyteren ; ende hy en Zag hem niet met* r ende hy yatted

zijne tweederen , ende fcheurdeze in twee ftukken. Hy htef ook. Elias Matitei

op , die van hem af-gevallen was j ende keerde weder , ende ftond aan den Oeve%

der Jordane. Ende hy nam den Mantel van Elia die van hem af-gpvallen was ,

tnde Jloeg het Water; ende zeyde , Waar it de H E E R E de Godt van Elia i

Ja, dezelve ? Ende hy fneg het Water , ende h:t werd herwaard fn</e derwaart

•verdeeld , ende Elifit ging daar door, AU nu de Kinderen der Propheeten di

teren over Jericho waaren , hem zagen , Zo Sjiydtn ZJ i ^^ Geeft va» Elia rftj

»f Eltfa : ende zj kwamen htm tegfm«ete^

€«i
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€W berbïöö een beöjoefDe J^^uiue Die öcel iècFjulöen öaö.

HOe menig opregt Hert moet heymelijkgaan klagen.
En leven onoieruft door veel bedroefde vlaffen.&^"9

En zo my ymandvraagd, waarom dit nu gefcliiet;

O Vriend! let op de ti'jd, die gy vooroogen ziet:

De tijd die brengt het meê, wat zal den Menlch beginnen

:

Och ! 't is een flegteltaat, daar is niet om te winnen

,

De Schulden nenien toe , (eylaas
!
) den Vroomen Man

Die ziet het Huys-2;ezin met droeve oogen an.

De Traanenis de Drank, het Treuren is de Spijzen,

Zo lang dat Godt zijn gunft en liefde komt bewijzen.

Totdat Elifa komt en vuld met overvloed
De Vaten, daar de Vrouw haar Schuld-heer meê voldoet.
Wiens Herte was bedroeft, met Schulden overladen

,

Nu van haarMan berooft, en weet haamlet te raden.

De Schuld-heer is te wreed, hy dreygt met ongeduld.
Haar Zoonen alle-bey te nemen voor cJe Schuld. .

Zy bid in dit geval, en krijgt terftond genade

:

Dus geeft de Heere nog zijn'Zegen vroeg en fpade.

2Reg.4: l , 2,3» &c. Eene Vrouwe nuuyt de Wijven van de
Zoonen ckr Propheeten riep tot Elifa , zeggende : Uwe Knegt , mijn
Man, isgejlorven, ende gy weet, dat uwe Knegt den HEERE
was vrezende : nu is de Schuld-heere gekomen , om mijne beyde

Kinderen voor hem tot Knegten te nemen, Ende Elifa zeyde tot

haar : Wat zal ik u doen ? geeft my te kennen , watgy in den Huyze
hebt: ende zy zeyde ; Uwe Dienji-maagd en heeft niet met aïlenin.

den Huyze , dan eene Kruyke met Olie. Doe zeyde hy , Gaat , eyfcht
voor u Vaten van buyten , van alle uwe Nahuuren ledige Vaten •

maakt 'er niet weynig te hebben. Komt dan in , endejluyt de Deu-
re voor u , ende voor uwe Zoonen toe ; daar na giet in alle die Va-
ten , ende dat vol is , zet weg.

Vers 7. Boe kwam zy , ende gafhet den Man Godts te kennen i

ende hy zeyde ; Gaat heenen , verkQopt de Olie , ende betaald uwên
Schuld-heere ; gy dan , [w^r] uwe Zoontn heft by het overige.
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€iifa Itertecft ban öen l^cerc/ boa? cenl^^oute/ tle|
geen ïtinberen lj<iböe/ een i^oone/ en ö£3elbe ^ter*

benöe/ niaaftt Bp jjem tDEber HCebenöig.

HEt was van Ouden-tijd een wonder groote Zegen,
Wanneer een Jonge Vrouw veel Kinders had verkre-

Wanneer zyVrugt'baar vvas,men fprak 'er deftig van, Cgen>

}

De Vrouwe tot een lof: en eere voor den Man.
Al was de Rijkdom groot vanHuyzen, Hof en Lande,

;,

Men leefde zonder Kind, dat was een groote fcliande,
i

Dat wift Gehad wel die tot ElilGazeyd, ;'

Mijn Heer zo 't u belieft, zo wild uyt dankhaarheyd

,

Voor al de trouwe dienll deVrouw een Zoone geven.
Op dat zy met haar Man in vrolijkheyd mag leven.

[

Gehafi dit verzoekt, waar op het is gefchiet, .

Dat zy na zeker tijd met vreugd een Zoone ziet.
i

De Vrouw is zeer verblijd : maar ziet na weynig Jaaren, i:

Het Kindeken dat Sterft, en doet op nieuw bezwaaren
Het Moederlijke-hert, fchoon datze treurig leeft.

Nog is 't dat zy de moed niet heel verlooren geeft.

Zy roept, en bid om trooft, Elifa laat hem zeggen,
Hy gaat hem op het Kind en op zijn Aanzigt leggen.

Het Leven komt 'er in. O wonderlijke Kragt

!

Het Kind is wederom zijn Moeder toe-gebragt.

De Ouders zijn verblijd, zy hebben Godt geprezen:

Terwijl dat aan haar Zoon veel gunfte was bewezen:
Wel op, gy die nu leeft , aanlchouwt die groote vlijd.

Die dikmaal is gefchiet. Nu is 't een ander tijd.

Het blad is omgekeerd^ de Jaaren zijn verloopen:

Indien het wezen mogt, men zoude zien verkoopen.
Daar zoud' een Kinder-markt verzekerd gins en hier

Oprijzen, als men ziet totThunis enAlgier.

Alwaar de zoete Jeugd, de (lerke Jongelingen,

Voor dit vervloelae Volk het meefte Geld opbringen,

't Scheynd of 'er nu geen Godt zo wel als doe en leeft

:

En dat hy maar voor Een of Twee de Spijze geeft.

Dat
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Dat meerder in 't getal de zake doet bederven;
En houd de Weyde kaal , zo lang tot dat zy fterven.

My dunkt, dit is te flegt, dat nu een Chrilten aard

Schier houd als voor een vloek,wanneer de Vrouwe baard.

Het gaat niet als het plag , men zoekt welom te Trouwen

:

Maar veel die in der daad het Kinder-baaren fchouwen*
HetSpreekwoord heeft zijn kragt,men roept 'er wel omlen:
Maar zo gy 't wel verllaat , men wenfchter om geen Tien»
Men ftuurtze Zuyd enNoord,zy moeten dikmaal zwerven,
Jainhaarhoogltenood, de gunft van Ouders derven,

o Jeugd! wie dat gy zijt, houd dit in u gedagt*^

Die van u Ouders^zelfs nog waardig zijt geagt.

Betoond u dankbaarheyd , en wild haar ook verblyden,
Gy hebt een groot geluk in deze lefte tyden.

n Reg. 4 : 1 1 , iii , 13. Ènde het gefchiede op eenen Dag^
dat hy daar kwam : ende hy week in de Opper-kamer , endc
leyde zig daar neder, Doen zeyde hy tot zijnen Jongen Ga"
hazij Roept deze Sunamitifche ; ende ah hyze geroepen had-
de, flondzevoor zijn aangezigt , (^IVant hy hadde hemgc^
zeyd. Zegt nu tot haar , Ziet gy zijt zorgvuldig voor ons ge-

weeft met alle deze zofgvuldigheyd; wat is 'er voor u te doen ?
is ''er iet om voor u te[preeken tot den Koning ; ofte tot den.

Krijgs-overften? ende zy hadden gezeyd , Ik woonein^t mid-
den mijns Volks. Doe hadde hy gezeyd >, Wat is ''er danvQor
haar te doenl Ende Gahazi haddegezeyd

j, Zy enheefïdog
geenen Zoone , ende haareMan is Oud. Daarom hadde hyge^
zeydy Roept haar ; ende als hyze geroepen hadde ftond zy
in de Deure, ) Ende hy zcyde , Op dezen gezetten tijd^ on-
trent dezen tijd des levens zult gy eenen Zoonen om-helzen ;

ende zy zeyde, neen mijn Heej-e^ gy Man Codts en lie^t

tegen uwe Dienjl-maagd niet.

M OESTER
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H E S TER
Cot ftoninginne <©cferoonö / hits

booj &e %^U\M tnbe bcöcuD ï)6ar op

ALs dpor liet ftretig Placcaat, de lieve Koningin
Was van haar Throon gezet, uyt al haar Huys-ge.zin

,

Als Vafthidoor 't Gebod Ai'ueros moet verlaten.

Wat iiïer op gevolgt , men heeft in 'alle Staten,

Gezogt en na-gefpèurd , wie of de Schoonlte vond.
Die wederom de plaats, die nog als open ftond,

In 't Koninklijke Hof mogt na waardy bekleden.

En voor des Konings-ftoel als Koninginne treden.

Men brengt een Maagden-rey te Suzan op het Slot,

Elk cierd haar lange tijd na 't Koninglijk Gebod.
De Dagen gaanvoorby, den tijd die is gekomen.
Dat nu den Konink heeft de zaake voorgenomen.
En dat men voor den Da-g het Maagdelijk gelaat.

Het alder-aangenaamft, het overfchoon cieraad

Zal brengen, en terftond Afueros gaan vertoonen.
En wie dat hy verkiell, die zal hy mogen Kroonen,
Die zal door al het Land gelukkig ende"^iijn

Voor egte Koningin Hrraks uytgeroepen zijn:

Elk is nu wel voo'rzien met Balzem en met Kruyden

,

Die nu een zoete Stem iaat voor den Koning luyden

,

Die nu een klaar gezigt, een aardig lonkend'oog
Vertoond, dat menig Prins en Jonge Vorft bedroog.
En tQt een ydel vyef tot geyle-luil op-wekte

:

't Welk tot een ander eynd' als deze zaake ftrekte

,

Nu ziet men op het loon, nu diend het tot een lof.

Nu ftrijd men om een Kroon, en om een hooger ilof.

Cierd Ma;agden , cierd nu vry , en na de befte kunfte.

Op hoop van Egte Trouw , op hoop van 's Konings gunfte
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Op hoop van liooger lof, om door de zoete Min,
Te werden op een uur een groote Koningin.

De tijd die is vervuld, daar komen fnellc Boden,

Die met exprelTe lalt de tecre Maagden noden

,

Een yder ftaat bereyd, hierop zo treed men uyt,

Elk wenft nu haaft te zijn Alueros lieve Bruyd:

Des Konings Bed-genoot, met hem te mogen Trouwen ^

En zo te mogen zijn het Hoofd van alle Vrouwen.
Den Kamerling die brengt nu dees en geene Maagd

,

Ordentelijk hem voor : maar geen hem nog behaagd , .

Hy kan geen zoete Min uyt haaren Boezem lezen,

Hy ziet 'er nog al meer, die deftig zijn van Wezen

j

In alles Ichier volmaakt, die lullig heenen gaan j

Die voor zijn aangezigt als een Godinne ftaan

;

Het loopt fchier al te liegt, hy vind 'er nog niet eenen.

Die hem vernoegen kan, men leydze wTder heenen.
Zijn Herte dat ontfbeekt nog tot geen zoete Min,
Hy voeld 'er nog geen trek nog geen bewegen in,

Hy ziet de Maagden aan: maar zonder Minne-vonken,
Hoe aardig datze zijn, hoe dat haar oogen lonken,

't Is al te maal vergeefs , hy blijft dezelve Man
En ziet de zoete Jeugd gelijk een Droom daar an»

Indien dat menig Vorft kwam zulk een zaak tevooren.
Daar wierd in korte tijd een vreemde lufl gebooren:
Wat zeg ik van een Voril , daar zoud' geen aardig Kwand

,

Geen rappe Jong-gezel , gevonden zijn in 't Land

,

Die zulk een fchoon toneel vanMaagden kon aanichouwen
En hem van Minnen-] uft volkomentlijk onthouwen.^
Dit is van ouds gewceft een Beliams practijk,

En bragt wel in de grond een gant(l;he Republijk*

De zaaken die gaan voort, de uur die is gekomen,
Dat Heller by der hand werd vriendelijk^genomen

,

Zy met een heufch gemoed, met licifelijk gelaat.

Nu koftelijk vercierd terftond ten Hove gaat:

Daar (laat die Gulde-zon, wiens glans zo kragtig luyftèrd ^

Dat hem des-Konings-ziel met haar te zamen'kiuylterd.
M a ^ Daar
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Daar ftaat die Morgen-ftar , en blinkt zeerwonder fchoon.
Beweegt des Konings-hert , en wind alzo de Kroon.
Nu voeld hy eerft een brand in zijn gernoed opryzen.
Nu kan hy aan zijn Liefhaaft wederliefd'bewyzen.
Nu is hy niet gelteld gelijk voor dezen plag

,

En fcheen of al 't vermaak by hem ter neder lag. (ken.

Ofnoytgeen iclioone Vrouw zijn Hert zoud' kunnen trek-

Zijn al te doife Geeft tot vrolijkheyd verwekken.
Nu brand hy als eenvyer, en heeft geen ander luft.

Als dat hy in de fchoot van zijn Beminde ruft.

Nu rdiiethy flroomcnuyt, van liefd' en Minne-treeken,,
En leeft in groote vreugd, gelijk het is gebleeken

:

j

Wa;it Hefter werd terftond'tot Koningin gekroond , ;

En door het gantfche Land veel eer en lof betoond.
De "^koninklijke Pragt die zal men nu hanteeren

,

Het Hof dat is vervuld metPrincen en met Heeren,
Met Vorften groot enkleyn, met Juffers abondant.
Waar dat men wend of keerd , het is aan alle kant

Voorzien met groote Staat, den Koning heeft geboden.
Men zal door al het Rijk tot dezen Maaltijd noden.
Al wat de Naamc draagd van Prins of Edel-bloed

,

Alleen om Hefters wil hy deze Maaltijd doet.

Daar komt het al te zaam uyt veel verfcheyden Landen,!

Elk kuft met groot ontzag de Koninklijke Handen

,

En wenfcht hem toe geluk , in zulk een blyden ftaat

,

Waar op dat yder eeïi aan deze Maaltijd gaat.

Daar vreugd in overvloed ten vollen is bedreven:

Nog werd benevens dien aan yder uyt gegeven
Gefchenken na den eyfch , na Koninklijke aard

,

Geen koften werd ontzien, of elders in gefpaard.

Als nu de groote Feeil naar veel verfcheyden Dagen
Ten eynde was gebragt , men hoorde niemand klagen
Van eenig overlaft, of ander ongemak.
Een yder was' vernoegt, en van de vreugde fprak.

Het heeft hier niet ge'gaan, gelijk men ziet gebeuren.
Dan , als men fcheyden zal , dan gaat het op een treuren

Dan
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Dan reyfter een gewoel , een wonder groot gedruys

,

Dan baard de zoete vreugd wel ligt een bitter kruys

,

Dan gaat men menigmaal' malkander meelt belafben,

In 't Icheyden van de Markt dan kend men eerft de Gaften,

Hier gaat het anders toe, de Bruyloft is gedaan.

Elk zoekt nu wederom zijn eygen weg te gaan.

Daar is om Eer nog Staat of diergelijk geilreden,
"

De Princen zijn geruft, het Rijk dat is inyreden.

De Vorllen wederom die komen op een nieuw

,

En zeggen 't lieve Paar met dankbaarheyd adieu.

Elk gaat van daar hy kwam, en zonder lang te dralen.

Het Hof is als het plag, en zonder vreemde Talen,
Dit is de regte wijs, dat ook een Bruylofts-gall,

Ten eynde van de tijd wel op het fcheyden paft.

Schoon dat den Koning zelf een Maaltijd laat bercyden.

De reden die heeft plaats , op 't eynde moetmen fcheyden^

Als ymand hier of daar ter Bruyloft werd genoot.

Blijft langer als zijn tijd, en maakt hem al te groot.

Als ymand wil zijn Vriend in 't Land of in de htede

Bezoeken al te lang, het Spreekwoord brengt het mede.
Dit Lesje paft op hem , die aan den derden Dag
De Gaft al louter ftinkt, en vr^^ vertrekken mag,

I

Gy dan, indien gy wild nu elders fpeelen-vaaren,

I En wild u waarde Vriend niet al te veel bezwaaren,

I

Vertrekt na korten tijd, en hebt een weynig fchroom,

I
Als gy dan weder komt zo zijt gy wellekoom.

' Terwijl de Koning nu geruftig is van leven,

I

Zo heeft hy in zijn Rijk tot grooten Staat verheven

I

Nu dees en geene Prins : maar ziet voor alle Man
j

Is Haman groot gemaakt, en zit nu boven an,

j
Zijn Stoel die is verhoogt ,. elk moet de zaken pryzen,

j

En door een nieuw Gebod hem Lof en Eer bewyzen:
1 Een yder neygt en buygt, ootmoedig aan hem bid,

!
't Is Haman,' die zeer trots nu naaft den Koning zit.

Zijn Herte dnt verheft, men ziet het aan zijn wezen

^

Hy wil van vder een ten hoogften zijn geprezen;

M3 Hy
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Hy voerdeen Konings-pragt, een kofelijke Staat,
En al te grooten roem, die buyten fchreve gaat.

Hy treed gelijk een Paauw , by kan de Vorften dwingen

,

Jïv fpreekt geen enkel woord of 't zijn van groote dingen:
't Is alles hem fubject, wie dat hem ook ontmoet.
Die is dat deze Prins ja tot der Aarden groet.

Al wat hy voor hem neemt moet yder een behagen

,

6 ! 't Is een flerk gcbeent' , dat weelig Vleefch kan dragen x

Heer Koning weet het vry, en houd het voor gewis,
Hoe hoog d'at deze Man van u gezegend is

:

Schoon dat hy met zijn Stoel is neifens u gezeten.
En weet der Landen kragt, haar innigite Secreten,
Aan wien gy alle ding zo overvloedig Ichenkt,
Dat gy door zulk een Staat hem aan de Gallig brengt,

Zijnl^rincelijk gemoed en kan die Staat niet leyden.
Zijn eygen ongeval en kan hy niet vermeyden.
Het is, naikbefpeur, geen ongelukkig Man,
Die in de middelmaat zo zober leven kan.
Die in de Polecy al zagjes werd vergeeten

,

En die zijn eygën Brood (gelijk mtn zeyd) mag eeten,

Die heeft in deze tijd al vry een beter lot.

Die leeft geruftelijk, en diend alzo zijn Godt.
Een Menfch , wanneer hy is tot Ampten opgetogen,
d'Ervarendhcyd die leerd, hy werd zo ligt bewogen
Tot Pragt en Hovaardy, hy leyd al vry wat lalt.

Mijn Vriend beziet het wel, daar is al wat aan vaft.

Indien gy tot het Ampt van Regter werd verkooren

,

Het is een zware zaak , wat komt u al ter ooren

:

\

Gy ftaat zo menigmaal en weet niet hoe gy zult,
|

Gy hoord aanwederzyd', niemand en heeft 'erfchult,!

Het Vonnis evenwel dat zuh: gy moeten vellen.

Het Rcgt , het Regters-ampt , dat kan al vry \pt kwellen,

Dit heeft den Wijzen Man, dien kloeken öSlomon,
Terftond al mee gevoeld, zo ras als hy begon,
Juftitie ende Regt, tot troeft voor alle Vromen,
Ziet, wat een zwaren zaak is fttaks voor hem gekomen

Doo'
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Door welkers daad hy nog ter Waereld is beroemt,
By yder zo bekend, onnodig dat men 't noemt.
Verkrijgt gy by het Hof of elders groote magten,
Gy moet u zwarigheyd daar van al mee verwagten.

Al is 't dat Haman heeft m 't Hof de tweede ftem,
Nogtans hy is de Vorft, die haall loopt in de klem:
Die midden in de vreugd het alles moet verlaten.

Zijn Rijkdom, EerenPragt, met al zijn Hoofze-llaten.

Nu is hy opgepronkt , en munt ook boven al

,

Zeer weynig dat hy denkt op zulk een ongeval

,

Dat Haman , dié na wenfch kan alle ding verwerven ,

Dat die na korte tijd zo fchandelijk zal fterven.

Hy treed nu naar het Hof met groote hovaardy.
Elk agt hem als een Godt, \v\t dat hy gaat voorby.
Die ziddert en die beeft, enbuygtvoor hem zeer aardig,

Hy denkt in zijn ^moed , hy is het alles waardig

;

Hy is de grootfte jPrins , waar is 'er zijns gelijk

Te vinden naad de Kroon m al het Koningrijk?
Terwijl hy door zijn Staat, door zijn hoogmoedig leven.
En door een hooger lof ten Hemel was verheven.
Als al de Waereld nu hem naaft den Koning prijft.

Zo vind hy nog een Jood, die hem geen eer bewijft:

Een flegte Mordacha'i die wil niet voor hem buygen.
Schoon dat hem door 't Gebod de Dienaars overtuygen

,

Hoc dikmaal deze Vorft het Hof g'a?t uyt en in:

Den Jode groet hem niet, nog heeft ni-it in de zin.
Om eenige courtezy aan Haman te betoonen,
Hy wil hem met geen Lof (gelijk als and'rcn) Kroonen.
Hoe moedig en hoe trots, hoe deftig dathy gaat.
Niet eens dat Mordachai veranderd zijn gelaat.

Dit kan dien grooten Vorll , Prins Haman niet verdragen ,

Dit gaat op 't alderhoogft hem in zijn Hert mishagen,,
toer door is hy terftond nu in zijn eer geraakt.
Dit is een flegte zaus , die hem niet wel en fmaakt.
Dat hem den Mordachai dus kleyn en üegt zal agten;
Dat is een groote fchand, dat kunnen zijngedagten

M4 In
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In 't; alderaiinfte deel nietleyden nog verdaan.
Daar diend een ander weg om deze zaak gedaan.
Hy met een groote neyd wraakgierig ingenomen.
Is wederom ten Hoov' op zeker tijd gekomen

,

Hy fteld de zaak in 't werk, en met een fnood beleyd.
Nog op dien eygenDag hy tot den Konink zeyd,
ö Groot en Magtig Vorll ! van zo veel Rijke Stroomen

:

Voor wiens verheven Throon de Princen moeten komen.
En buygen voor u neer, op-off'ren haare kragt,
Gy hebt nu al het Land tot ruft en Vreed' gebragt

:

Gy hebt u volle wenlch verkregen door het ftrijden

,

Maar een ding (letter op) dat'ftaat u niet te leyden.
Daar is een zeldzaam Volk verftroyd door al het Land

,

En zo het langer duurd zy nemen d'overhand.,

Haar wet die hebben zy verkregen uyt de Wolken

,

Zy leven op haar zelfs en niet als and're Volken,
Zy ftellen nimmermeer hun na der Lande-wet

:

Maar blyven op haar ftuk altoos zo vaft gezet;
Dat eer het Koninkrijk zoud' barften ende Icheuren

,

't Is beft daar in voorzien , eer dat het Land moet treuren.

Indien 't u Mogendheyd belieft, en dit toelaat

Zo fchrijft men overal , en dat op verfche daat

,

Dat hem het Joodfche-volk tot fterven moet bereyden ^

Zo wil ik ook terftond , en zonder lang te beyden

,

Vereeren aan het Hof Tien-duyzend Ponden net

Aan Zilver , zo dit werk zijn valle voortgang het.

Den Koning boord "t aan, is wonder wel te vreden,
Hy ftaat het alles toe, alleen op lofle reden.
Is dit niet al wat ligt een oordeel zo terftond

Te vellen eer men weet de zaak zijn regten grond,
6 Koninklijke Vorft gy laat te ligt verwerven

,

Om zo veel Duyzende van Menfchen te doen fterven.

Te ftorten in u Land zo veel onnozel Bloed,
En dat nog aan een Volk dat niemand leet en doet,
6 Overzette daad! ligtveerdig uyt-gefproken.
De Wijsheyd heeft (eylaasi). haar oogen toe geloken.

Men
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Men ziet hier op geenregt, de zaak werd metbefcheyd
Niet eens gebalanceerd, met niemand overleyd.

Men geeft het weelig Paerd zijn vol en lofle tomen

:

Ziet , Haman is verbleyd , heeft nu zijn wenfch bekomen.
Tot wraakvanMardochai:Wee,wee, al zulk een Land!
Alwaar de Vorften zijn als Kinders in 't verftand

:

Wanneer gy zulk een daad ziet in het Land geichieden

,

Dat wil een groote plaag tot zijnder tijd bedieden.

Gy Princen leerd hier uyt een beter weg te gaan,

Gy Regters laat die Les, voor u gefchreven tlaan.

En wil 't onnozel Bloed niet al te ligt verwyzen.
Zo zal u al het Volk als trouwe Regters pryzen.

Godt heeft geen Aardfche Menfch in hooge Staat gefield

,

Dat hy Regeeren zal met mapt en door geweld.

Dit zijn de vrugte noyt van Godes lieve zegen

,

Des Heeren zuyverWoord is overal daartegen.
Die wijft een ander fpoor, die leyd als met de hand.
Tot oordeel ende regt , tot reden en verftand.

Al is des Konings gunll by Haman nu verkregen,
Afuerus niet te min , die gaat verkeerde wegen

,

Hy weet niet wat hy doet, hy kend hem zelven niet:

Want hy zijn eygen Ring aan dezen Jonker bied.

En fpreekt met volle mond: het Zilver, my geboden.
Dat fchenk ik wederom aan u met al de Joden,
Doet zo als 't u belieft, en naar u eygen luft:

Op dat mijn Koninkrijk mag blyven in zijn ruft.

Hier op zo is terftond een ftreng Gebod gegeven

,

En in verfcheyden Taal ten Hoof aldus gelchreven

:

T^lEn^Crtajcer^e^/btEbanh'iinbiaanfcÖE-flranb/Oanb/
-*-^4iBetöomnögjBagc regeerö/totaangiEtüiaaocen-
"^it anber ;ön pEtaelö UerfcöEUöE fóoninftrï)&En/

i^EEft toontJErlijft oEb^agt/ gelp be babsn filprn/
^it 19 't bat gtbEH nu na ;ijn brliEbün boEt/
^E i^o^flEti ban gEt Hüanb EEn li^iEnbElöFte groEt

:

SClpift EEn I^EEtE öEn OEtno^bEn ober allen/

%\i Kip bc santfcBe Sïarb' i^ tot mön öeeI öcbaUcn*

^5 ^cr
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%ïx gel&liMft in intjn jUSagt nopt upt bErmeetEnBcpb/
3n öeE^ mön groote ^taat / tot i^oogmoEb mp öercpö /
313Saar öeö ö^t b^Eemöc i^olft jagtmoEOig ftunnEn lEEtEn/
Cn ölijf nog 30 gestnü öe ICantien te föegEriEn.

^l^ !& nu tn mpn (üaab op ^}n\iz öeö öcDagt/
^0 \i EEii luïgtïö ftuïi tErfiontr boo? mp gEö^agt;
§^an i|aman/ öie gEtrouta Beih fttogt ïn alle jaften/

iï^aar op öEt gantfcgE i^of mEt rEöen ö^Eft ie todüEU/
ï^oE öat öoo? al get Canö En ^ttöcn 1^ bErfp^spö/
€En 3^a!ft/ ten I^^EeintiE ^arb / En lioï rEöElïigfiEïib.

(©at nopt gEm onöertoErpt l)Et {loningïgft gEöiEden/
OEn Beeft Esn groot berfcljiï met albEröanöE ^ieöeh:
<l^aatom öat onje öijft jlanbbaftig mag öEftaan/
^0 fffer EEn a^ebob öp ong( aïbu^ gebaan /

^^at biE in gEt a3Efcli^ift CtoEift onber i^amani^ ganbEn
i^oo?5igtig nu ttErufl/ aï^ J^abEC ban ^m Üanben )
45Efcf)?cbEn5Ön/ tEtflonb/ eu jonbEt !ang rEfpijt/

J3Ect a^^oubiEU enbE Öinb op Een öEflEmbe tijb/

JPoQ^ 't^.toaErb opcEnEn^ï^ag al fjamen juUen fterbEn

€n gEEn ^armöErrigBeub aanpmanb mEErbEitoerbEn
©it i^ ban onjE toil/ öEgeErt* en googftE lu|t:

^p bat onp iüEginiEnt in f^^ecb' bnfftomEn rufï.

ALs nu voor alle Man 't Gebod was aangeflagen.

Zowerd de Stad beroert , vol kermen en vol klagen
Daar is een groot geween, waar dat men hoord of ziet,

't Is over al vervuld met droefheyd en verdriet

:

Elk heeft een grooten ernft, met Vaften en Gebeden,
In dezen hoogen nood als voor de dood gellreden

,

De Mannen groot en kleyn, de Vrouwen neifens haar

Die leggen op de Aard', bedroefd en vol gevaar;

Elk bid met vyerigheyd aan Godt nu om het leven,

Wie zoud' voor zulk een daad niet fchrikken ende beven
Het is een ilegte fland, en baard ligt ongeval.

Wanneer den Menfche weet wat Dag hy iterven zal.

Een droefheyd die hetHert des Menfchen ligtbekommett

En dikmaal met een angft de Ziele zo beflommert.
Uy
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Uyt vreeze van de dood, en door aanflaande fmert.

Dat al de Godes-dienit daar door verdonkerd wcrt.

Het is een beter werk , tot Godt opregt te zugten

,

En midden in het kruys tot hem alleen te vlugten

,

Tot Godt met zijn Gebed hertgrondelijk te gaan

,

Wanneer men ook de dood ziet voor zijn oogen ftaan.

Gelijk als hier gefchiet in dees bedroefde Joden

,

Die in haar hoogde nood tot Gode zijn gevloden.

Nu is 't dat Mordachai zeer jammerHjken treurd

;

En met verflagen geeft zijn Kleederen verfcheurd,

Hy doet een Zak om 't Lijf, gaat midden door de Steden,

Roept klagelijken uyt, en gaat nog vorder treden.

Tot in des Konings Poort, alwaar dat niemand mogt
Verfcheynen, die een Zak op 't Lighaam mede brogt.

Maar egter niet te min , hy Held het op een klagen.

De Maagden van het Hof die komen om te vragen.

Wat of zijn klagt bediet? zy hooren treurig aan,

In wat bedroefde ftaat dat al de Joden ftaan,

Hoe dat den Koning zelf door Haman heeft geboden;
Dat hy op eene Dag zal al de Joden dooden.

De Maagden nu terftond die treden op het Hof,
Met treuren overftort, en brengen deze ftof,

Dees al te droeve maar, voor Hefter, ende fpreeken:

Hoe dat den Mordachai zijn Herte fchier wil breeken.
Van droefhe\^d ende leed, hoe deerlijk dat hy klaagt.

En dat hy om zijn Lijf een Zak tot teken draagt.

Dat Haman het Geflagt der Joden wil uytroden
Hoe dat hy door het Land heeft fcherpelijk geboden.
Wanneer , en op wat tijd , dit alles zal gelchien

,

Gelijk men in ^t Gefchrifc kan voor zijn oogen zien.

De Koningin verfchrikt, veranderd al haar wezen,
Befterft gelijk een Dood , en is vol groote vrezen

;

Vernederd ha?ir terllond, en bid in deze fmert
Beweegelijk aan Godt, met een gebrpken Hert.
Haar koftelijk Gewaad dat leyd nu in de hoeken

,

%Y wil met Mordachai den regten Troofter zoeken.
Nu
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Nu fpreekt een Koningin, aldus in haar verdriet:

6 Godt! met u genaad' u Dienlt-maagd dog aan ziet,

Die nu verlaten ben, in zulk een groot onweder.
Och Heere ! ziet ons aan, wy leggen voor u neder.
Ootmoedig in het ftof, en bidden Lijfs-genaad

,

Geeft my dog nieuwe kragt, en zegend mijnen raad.

Gunt my een zoete ftem, en leerd mijn Tonge fpreeken:

Wanneer ik voor de Leeuw zal om genade üneeken.
Bekeerd het wreede Hert, dat hy 't Onnozel-bloed,
Ü eygen Tortel-duyf niet van der Aard' verdoet.

Als Helter nu tot Godt dus vyerig had Gebeden

:

Zo gaat zy wederom, op 't cierlijkft haar verkleeden.
En op den derden Dag zy voor den Koning treed

,

Met lieffelijk gelaad, enkoftelijk gekleed.
Haar aangezigt dat blinkt, geeft vriendelijke flralcn.

Maar 't Hert dat is benauwd , met angft en groote kwalen.
Daar Haat de Schoone Vrouw, Afuerus Bed-genood,
Verwagt nu met een woord, het Leven ofte Dood.
Den Koning zit en blinkt van Goud en Ed'le-fteenen:

ó Schrikkelijk toneel 1 waar wil dit ftuk nog heenen

,

Daar is geen enkcld woord nog uyt zijn mond gegaan

,

Hy ziet in toornigheyd zijn lieve Huysvrouw aan,

Zy door dit fel gezigt, vald neder met verfchrikken

ïn onmagt, en werd bleek, haar azem wil verftikken.

Het Koninklijk gemoed dat zidderd ende beefd.
Waar door de goede Godt terftond genade geeft.

Zijn Hert is om gekeerd, vertoond hem nu zagtmoedig.
Door Hefters ongeval, zo word hy heel weemoedig.
De angft die drijft hem voort , hy treed van zijnen Throon,
Omhelft zijneEgte-vrouw,enfmeekt haar wonder fchoon.

Enzeyd: mijn Koningin bedaard, gy zultniet fterven.

Och ! hoe zoud' ik dit'Èeeld mijn leven kunnen derven ?

Hy op het alderzoetft zijn vriendfchap haar verklaard.

Waar op de Jonge-vrouw een weynig is bedaard.
En fprak : 6 groote Vorft! ik heb Godt aangebeden,

,

Inwendig na den Geeft, daarom zo heb ik heden.^ U Mo-
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U Mogendheyd gezien, zo helder als de Zon,
Gelijk een Engel Godts ; zo dat ik niet en kon

My door de groote ichrik voor u gezigt onthouwen

:

Want ziet u Majelteyt is wonderlijk t'aanfchouwen.

Terwijl dat Heller dus haar reden openbaard.

Zo werd zy weder flauw , en zeygt weer op de Aard.

Daar leyd de Koninginter neer als zonder leven.
En fcheynd de lefl:e fnik uyt haaren Mond te geven

;

Daar is nu al het Hof beroert in groote nood

:

Men houd het voor gewis de Koningin is Dood.
Den een die roept om dit , den ander om te laven

,

Daar is een groot verftel, men ziet het alles draven.
Den Koning is vervaard , en weet niet wat hy zal

Beginnen , och eylaas ! hy ziet het ongeval
Nu met bewegen aan , vol vreeze in-genomen
De zwakke Koningin is wederom bekomen

,

En
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En is nu by haar zalfs tot redelijk Verltand,
Elk trooft haar wat hy kan, en neemt haar by de hand
De Koning wederom op zijnen Throon gezeten

,

Ziet Hefter vriendelijk aan , laat haar genade weeten,
Hy reykt zijn Gulden-ftaf, zijn Schepter over haar,

j

Betoond zijn goede gunft nu in 't openbaar.
Met lieffelijke ftem begint hy dus te fpreeken *

Wat is u Koningin, wat mag u ook ontbreeken?
Eyft naar u eygen lull, al wat gy denken kund.
De helfte van mijn Rijk dat zy aan u gegund.

Doen fprak zy met een woord, kan ik genade vinde,

Zo komt den Koning zelfs met Haman, zijn beminde.
Ter Maaltijd, dienlk heb u heden toe-bereyd,

Den Vorft die ftaat gereed, en ftraks zo werdgezeyd,
Dat Haman in der haall moeft tot de Maaltijd komen,
Die Hefter nu ter tijd heeft by der hand genomen,
Terftond zijn deze twee tot Hefter in-gegaan

,

En zijn met groote vreugd en blijdfchap aan-gedaan.

Den Koning, als hy nu 'had van den Wijn gedronken,

Zo heeft hy aan zijn Vrouw zijn halve Rijk gefchonken
Indien zy 't maar begeert : maar zy met zoete taal

Verzoekt hem wederom, nu voor de tweede-maal

Dat hy met Haman wil ter Maaltijd weder-keeren

:

Afuerus conzenteerd des Koningins begeeren.

Hier op gaat Haman uyt , is vrolijk van gemoet

,

Maar als den Mordachai hem weder niet' en groet.

Zo werd hy heel ontfteld in toornigheyd ontfteeken

,

Zijn Herte wil uyt fpijtdoorneydigheydfchierbreekt^n*

Hy gaat hoogmoedig voort, treed na zijn Logement

,

Terftond hyom zijnVrouw, en om zijn Vrienden zend:
HytoondzijnHeerlijkheyd, zijn Rijkdom boven maten
Hoe dat hem alle ding in 't Hof word toe-gelaten

:

Hy fpreekt, den Koning zelfs heeft my hiertoe gebragt.

Ik ben de grootfte Prins, en boven al geagt.

Dien Haman,voor wiens Magt de Vorften moeten buygen
Gelijk als nog de 'daad u heden kan getuygen.

Wan
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Want ook de Koningin heeft niemand meer genood

Ter Maaltijd dan als my, ik Haman ben nu grooi:.

En op de hoogfte trap in 't Koningrijk verheven,

't Is alles in mijn Hand tot eygendom gegeven:

Maar nog zo ben ik niet in deze Staat geruft

,

En Ichep in dezen al geen vreugd nog zoete lufl:

Zo lang als ik den Jood den Mordachai moet lyden.

Zo kan ik in mijn Staat my zelven niet verblyden.

Zijn Vrouwe fpreekt hier op: veranderd u gelaat,

Zijt fris en wel gemoed , ik weet u goeden raad,

Gv zult terüond een Boom voor dezen Jode raaaken.

Van Vijftig Rllen hoog, en neerftig daar op waaken.
Dat gy des Konings-gunft in deze zaak geniet.

Ten eynde dat u wil door zijn Gebod gefchied

;

Wel aan ,
geen tijd verzuymd , zo gy dit kund verwerven

,

Zo zal den Mordachai aan deze Galg fterven.

En hangen tot een fpot, tot fchrik van yder Menfch,
Zo leeft gy dan geruft, en hebt u volle wenfch:
Dan zult gy met geneugt tot deze Maaltijd treden.

En by de Koningin met vreugd u tijd belleden.

Als hy nu deze raad had van zijnVrouw gehoord,

Hy iflër in vernoegt, en vaart daar mede voort:

Een Boom die werd bereyd , daar fcheynd nu geen genade.

Ziet , Haman gaat ten Hoof, en flaat wel neerilig gade

,

Hy toeft geen oogenblik nog op dien eygen Dag,
Op dat hy deze Jood terftond ophangen mag.
Terwijl hy als een Geeft gaat in het Hof te waaren.
Komt hier een vreemde zaak, en wonder, openbaaren.
Niet zonder Godts beleyd, verkregen door 't Gebed,
Waar door dat Hamans wil en boosheyd werd belet,

Den Koning op dien tijd tot Slapen niet genegen,
Heeft door des Heeren wil een ander luft gekregen.
Een luft, die niet en ftrekt tot Spijs of eenig Drank,
Nog tot geen Snaaren-fpel , of ander zoet geklank

,'

Maar om den ouden ftaat van 't Rijk te mogen weeten.
Het welke door de tijd te met nu was vergeeten.

,

Daar
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Daar werd op zijn Gebod terftond een Boek gebrngt.

Waar uyt dat is gevolgt het geen dat niemand dagt.

Men leeft den Koning voor dan dees en geene zaken

,

Dit is een loflijk werk, het doet de Princen waken;
Het is een nodig ding, de reden wijft het aan,

Te lezen watter is voor dezen om gegaan* .

Hoe ligt de Voi*ften zijn in ouden tijd bewogen,
En eer men omme zag door valfche icheyn bedrogen.

Hoe deerlijk dat men heeft het Land m.et Bloed bevlekt.

Waar van zo menig Boek de waarheyd ons ontdekt*

Het is een fraye zaak , Chronijken door te lezen

,

Al watter is gefchied, en hoe het plag te wezen.
Het fcherpt (inzonderheyd) de zinnen voor die geen.

Die nu in deze Eeuw gefteld zijn voor 't Gemeen

:

Voor onze Magiftraat, voor onze Overheden,
Die nu Ichier in 't verbond met haaren Vyand treden.

Tot vreed' en zoete luft, tot welvaard van het Land,
Och Vaders ! neemt altoos den Spiegel in de hand

:

En fpiegeld u alzo in waarheyd ende trouwen,
Leerd op een vafte grond en niet op Zand te bouwen.
Als nu den Lijf-trauwant wat vorder was gegaan

,

Zo heeft den Koning dit perfeét daar uyt verftaan

:

Hoe dat op eene tijd twee ftoute Kamerlingen,
Hun hadde onderftaan , den Koning om te bringen

,

Hoe dat door Mordachai de zake werd bekend

,

En aan den Dag gebragt, ten beften is gewend:
Terftond zo fpreekt de Vorft, wat hebben wy gegeven
Aan Mordachai , die my behouden heeft in 't leven ?

Voor zijn getrouwe dienft, wat is aan hem gefchiet?

Daar op zo werd gezeyd : Heer Koning hern is niet

Van ymand aangedaan , tot op den Dag van heden

:

De Koning overtuygt hem zelven door de reden.

En fpreekt : wie is in 't Hof, wie hoor ik hier omtrent?'
Terftond den grooten Heer een Bood' tot Haman zend:!

Daar komt dien feilen Prins : die Mordachai wil dooden.
En niet alleeaig hem : maar al 't Geflagt der Joden;

Daai
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Öaarftaathy met een Hert vol wreedheyd en vol Moordt
Die iiyt des Konings Mond een zeldzaam wonder hoord,

Hy hoord met groot verlang , om haaft te mogen vvreeken

:

Den Koning onder dies begind tot hem te Ipreeken

,

En zeyd: wat zal men doen C indien het zo gevil)

De Man, die nu terltond den Koning eeren wil :

Dit klonk hem in zijn Oor, hy eygend deze Woorden
Voor al hem zeiven toe , met vreugde hy dit hoorden.

En denkt vaft by hem zelfs, gewis ik ben de Man,
My zal die eer gefchien ; hy Ipreekt 'er deftig van

En zeyd : al-zulk een Held die zal men doen ver9ieren

Met Koninklijk gewaad, op aardige manieren.

En zetten op zijn Hoofd de Koninklijke-kroon,

Gelijk de Koning plas; te zitten op zijn Throon
Nog zal men 't bette Paerd, waar op tot allen teydcn,

Den Koning door de Stad en elders plag te Reyden ,

Gebruyken tot dit werk. Ey hoord, wat Haman zegt:

Dan zal men deze Man, dus Edel af-geregt.

Met grooteHeerlijkheyd, door al de Straten leyden.

Hier toe zal men een Vorll gewillig dan bereyden

,

Die zal daar voor hem gaan, en roepen overluyd.

Tot eer en groote lof, voor alle Menfchen uyt

:

Dus zal men doen den Man met hertelijk begeeren:

Die heden dezen Dag een Koning wilde eeren.

Zo ras als Haman nu zijn reden had gedaan

:

Zo is een Ilreng Gebod ftraks over hem gegaan;
Dat hy met Mordachai , den Jode , zo zal leven ^

En hem door al de Stad alzulk een eere geven;
Denkt nu eens , hoe dien Prins door dit Gebod verfchiet^

Hoe dat hy by zijn Neus ter Aarden neder ziet:

Daar (laathynu en keykt , zijn Hoogmoed die verminderd^
Zijn voorgenomen raad, die werd hem daar verhinderd^
Hy moet een ander weg, het zy hem lief of leyd:
Hét Oordeel is gegaan, het Woord dat is gezeyd,
Hy gaat 'er mede voort , en doet het allerwegen

:

Maar is het met zijn "nW? o Neen! die is 'er tegeii^ .

':

N Had
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Had hy naar eygen lult te werke mogen gaan.

De Galg had zo lang hier niet vergeefs geltaan,

Hy had dat (^ierlijk Kleed terftond hem uyt getrokken

,

Hy zoud' hem van het Paerd wel haalt ter Aarden rokken

;

Had Haman mogen Haan, o Vriend, dit vry gelooft,

Hy hadde Mordachai den Kop aan twee geklooft.

Dat menig haaftig Menfch niet wierde ingebonden

,

Terftond zo was de Man genoegzaam als gefchonden.
Op wien , door beuzeling , zijn neydigheyd dan viel

,

Hy haald hem (zo hy kon) tot onder door de kiel.

Indien het hier toe kwam , en woud' men onderwinden ,

Men zoud' in korten teyd nog al veel Hamans vinden.

Als nu dus overal den Jode was ge-eerd.

Is Haman zeer bedroefd terftond na Huys gekeerd

,

Verteld het aan zijn Vrouw en aan zijn naafte Vrienden,
Die herti voorzigtelijk met reden daar op dienden.

En fpraken : is de zaak ten Hove dus beleyd,

,

Zo ilFer dan voor u een ongeluk bereyd :

Ziet voor u, wat gy doet : dus midden in de reden.

Zo komen van het Hof de Boden aangetreden

,

En dryven Haman voord , vermits hy was genood
Ter Maaltijd : maar ( eylaas

!
) hy gaat tot in zijn Dood

Zijn Hert is vol van vrees , zijn Hoogmoed is gezonken.

Den Koning nu verheugd, en van de Wijn befchonken,
Die fpreekt zeer liberaal, en met een goeden zin,

Hy tot zijn Huysvrouw zeyd: wat bid gy Koningin?
Al eyfcht gy 't halve Rijk, het zal alzo gefchieden.

Verzoekt, wat gy begeert, ik zal het ook gebieden.

Hier op de Koningin ten hoogften is verheugd.
En ziet den Koning aan, nu in zijn groote vreugd,
Zy bid haar Lijfs-genaad' , en vald voorhem terAarden

,

Met fmeeken zy haar nood aldus hem openbaarden:
6 Koninklijke Vorft! indien het u behaagd.
Zo gy een gunftig Hert tot mywaards heden draagd,
2k) wil op rniin Gebed, de misdaad my vergeven.
Die ik oyt heb begaan en fchenken my het leven,

Met
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Met mijn elendig Volk. Ach ! zo het wezen mogt

,

Want wy zijn al te zaam zeer jammerHjk verkogt

,

En tot de Dood gebragt, wy moeten alle fterven.

Ach! ach! in dit verdriet, laat my genaad' verwerven.

Als hy in deze Vreugd van Heller dit verftaat

,

Zo barft den Koning uyt, en met een ftuur gelaat

Spreekt hy: wie is de Man, die dit heeftvoorgenomen?
Laat hy op varfche daad hier voor mijn oogen komen:

^

Wie iüer dog zo ftout te vinden in het Land^
Die zulk een zwaren zaak durft nemen by der hand?
Te tragten nu of dan mijn Koningin te dooden.
Dien ik nog deze uur mijn gunil heb aan geboden

;

Dit is een vreemde zaak , waar mag de Linkerd zijn ?

Dit hoord des Konings Vriend , met hertzeer en mexpijö»
Terwijl dat Helter dus den Koning hoorde vragen,

ZaD antwoord zydaar op, metdroefheyd en met klagen;
De oorzaak van dit werk is Haman, die hier zit.

Waarom u Koningin zo treurig leyd en bid.

't Is Haman , die perfors de Joden wil uyt roden

,

't Is Haman, die alrêe heeft door het Land geboden.
Om zulk een daad te doen, 6 fchrikkelijk beleyd

:

't Is Haman, die het Hert fteekt vol hovaardigheyd.
Dit moet den feilen Gaft met leydzaamheyd aanhooren.
Afuerus die ftaat op in zijn verbolgen tooren>

Gaat buyten in den Hof, nu is de Man bevreeft.

Die op zijn hooge Staat zo moedig is geweefh
Hy vald de Koningin met fchrikken en met beven
Ootmoedig nu te voet, en bid haar om zijn leven:

Maar laci! 't is t'iaat, 't zy of hy bid of niet.

Wanneer den Koning hem zo digt by Heller ziet l

Zo fpreekt hy wederom, het is my niet verborgen
Wild gy nog in my Huys de Koningin verworgen.
Zijn aanzigt werd bedekt, nu leyd de moed in 't Zlfld,
Zijn oordeel werd geveld , hy moet nu aan een kant.
Herbona leyd de brug, Herbona baand de wegen,
Herbona weegd de zaak voorzigtig en te degen

:

N 5i Hy
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Hy zeyd den Koning aan, hoe Haman zijnen Knegt,
Hovaardig in zijn Huys een Boom heeft opgeregt

,

Van Vijftig Ellen hoog, om Mordachai te krenKen:
Dit is zo veel gezeyd. Heer Koning wilt gedenken.
Dat Haman deze Straf veel beter heeft verdiend.
Door zijn Hoogmoedigheyd, als deze trouwe Vriend,
Die in het openbaar zijn goedheyd heeft bewezen;
Gelijk voor yder een nog huyden ftaat te lezen,
Hsrbona heeft hier van zijn reden na u gedaan,
Den Koning geeft gehoor, ziet Haman moet 'er aan.

Het werd hem aan gezeyd , dat hy zal moeten Hangen,
Ook aan dien eygen Boom, waar aan hy met verlangen
Den Jode woud' verdoen, dien (legt en goede Man:
Maar 't vald heel anders uyt, hy moet 'er zelven an.

De Joden zijn verblijd , haar Vyand is geftorven

,

Zijn Vrouw met al 't Geflagt is in den grond bedorven
Zijn Zoonen zijn gedood, zijn Goed geconfisqueerd.
Een ander in zijn plaats en op zijn Hof regeerd,
't Is alles overhoop, en onder voet gefmeeten.

Dit raag men wel te regt de vrugtvanHoogmoedheeten.

SUSANNA
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S US A N N A
5^ooj onïiupfTe öeeccrte ban ttoec

ttoo? öen ^jopöctt Daniël bcvlpfr*

En leeft in Godes Woord, wanneer als Daniël
Nog was eenteere Spruyt^ eenklcynejong-gezel.

Zo woonden op die teyd tot Babyloni vredig,

Een Man vanVroomen aard; Godvrezend' endeZedi^,
Een Man vol Eer en Deugd , gelijk het Woord vermeld»
Die na Godts goede Wti zijn Leven heeft gefteld:

Een Man van grooten Staat , die heefthem onderwonden

,

En na des Heeren Woord hem aan een Vrouw verbonden

,

Een Beeld zeer wonder fchoon is 't dat Jojakim Trouwd,
Hy heeft haar zeer bemind , in waarden hy haar houd

;

Haar Schoonheyd is versierd met ChriftelijkenZeden>

Dit Beeld , dit aardig Beeld , munt uyt in Eerbaarheden

,

In Liefd' en groote Vreugd , ift dat Sufanna leefd

,

Nu met haar Tweede-ziel, die zyverkooren heeft; (nen
Haar Herten zijn gemeen,GodtsWoord dat woond 'er bin-

Elk draagt des anders Kruys , malkander zy beminnen

,

Daar is een trouwe Band, en waarom veel gezeyd.
Daar is een goede grond van eerften aan geleyd.

't Is yder een bekend , men ziet het ook gebeuren , (ren.

Dat zelfs aan 't Nieuw-gebouw deMuuren dikmaals fcheu-

Het kraakt vaft hier en daar, het barft aan alle kant.

Het Huysftaat al te los: men ziet van hand tot hand,
Hoe dat het langer ftaat, hoe 't meer begint te hellen,

DenHuysheer moet uyt nood daar Stutten tegen ftellen»

Hetopftel is wel goed, en fraytjes opgepronkt;
Maar 't fchort hem onder aan , en deerd'hem by de Grond

:

Daar heeft geen Fondament van eerften aan gelegen

,

Dat is het regte Beeld , daar vald geen Ipreeken tegen.

N 3 Dus
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Dus gaat 't overal, wanneer daar ymand Trouwd»
En zonder agterdogt op lofle gronden bouwd

:

Wanneer men in 't begin wil wauwen ende beyten,

Ik bid u , letter op , de Muuren willen fpleyten

;

Indien men niet voor al van 't eerfte kyven wagt.

Het Huys , het Huw'lijks-huys , veriieft zijn ecrlle kragt

De zaak die loopt gevaar, wat zal ik meerder zeggen,

't h beft van eerften aan een vafte grond te leggen

,

Waar op gy zonder vrees u dan vertrouwen meugd,
U zelven tot een lof, tot eer en groote vreugd.

Jojakim was een Man vol eer en reputatie,

Hy ftond by 't Joodfche-volk volkomen in de gratie

,

Terwijl by'was geagt, van yder een ge-eerd.

Zo heeft hem al het Volk tot deze Man gekeerd

,

En kozen op haar wijs twee Wei-geleerde Mannen

,

Wiens Geeft en Wettigbreyn ten vollen was geipannen

Op Oordeel ende Regt, op Weetenfchap der Wet,
Die in voorgaande Eeuw van Godt was in-gezct.

Nu op een zeker teyd, zo wierde na behooren.
Gelijk men was gewend, twee Regters uytgekooren,

Aan wien dat al het Volk haar zelven over gaf.

De Goede tot een trooft, de Kwade tot een ftraf:

Een yder komt tot haar, een yder mag daar fpreeken.

Een yder is te vreen als 't Vonnis is geftreeken

:

Zy dragen nu het Zwaerd regtvaardig zomenmeend.
Geen Menfch en werd van haar een gunftig Oor veleend ,

Zy nemen van het Volk geen Gaven nog Gefchenken,
Waar door men 't goede Regt zeer ligtelijk kan krenken.
Het gaat nu wonder wel, de Regters zijn bemind.
Geen aanzien van Perfoon is dat men by haar vind

:

Zy zijn voor 't oog vercierd met deugdelijke Zeden

,

Zy zitten in het Re2;t , 'een yder is te vreden,

Zy gaan voor alle IVian geftadig uyt en in,

Zy houden ( zo het fcheynd ) het Regt niet om gewin

;

Haarroemis doorhetLand, elk gaat haar dapper pryzen.

En met een groot ontzag geduurig eer bewvzen

;

Zy
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Zy ftaan in d'hoogfte graat van loffelijke eer:

Maar laas ! het duurd niet lang , het neemt een ander keer

;

De Regters die het Volk regtvaai'dig zouden Rigten,

Vergeeten alle beyd' haar aangebonde pligten.

Daar is, 'k weet niet wat, in 't Hert van haar ontftaan.

Een heymelijke Brand, die heeft hen op-geda^m.

Een Vonk van Venus-luft die hecfthaar be\^d' ontfleeken

,

Een wonderlijke fmert die 't Harte fchier wil breeken»^
Een Vlam die fteygt haar op met kragt uyt d'Helfche-kolk^

Zy toonen haar gelaad fcheyn-heylig voor het Volk:
Zy fpreeken met de Mond van Küys en reyne Wetten;
Maar 't Hert is in der daad onzuyver en vol fmetten.

Men houdze voor een Ligt, een Baaken aan de Strand:

Maar 't is een ander Vyer dat in de Regters brand,
Zy wyzen dees en geen wel tot de regte Haven

,

Maar zelfs verzeyldhaar Schip, en blyven arme Slaven,
Zy klagen menigmaal met fmert in eenzaamheyd.
Want niet een enkel Woord elkander daar af zeyd.
Schoon dat deLuftvermeerd,nog durftmen niet verklaren
Nog fchaamt men deze Zaak aan ymand t'openbaren,

Zy zitten nog in 't Regt , elk houd zijn goede Naam

,

Geen Menfch ook anders denkt ofzijn daar toe bekwaam,
DogWyerbrand meer en meer,en krijgt al nieuwe kragten:

Want op een Schoone Vrouw daar fpeelen haar gedagten ,

Sufanna is het wit ; waar op het Ooge ziet

:

HaarSchoonheydhun verleyd:maar ach ! zy weet het niet.

Haar lieflfelijk gezigt dat gaat haar meeil bekoren.
De luft die klimpt zo hoog, men weetze niet tefmoren.
Sufanna is het lief, Sufanna werd bemind

,

Waar dat de Regters gaan , haar oogen zijn verblind

,

Zy werden doorheen Strijd van ongetemde togten

Geduurig aangeparft, en heftig aangevogten.
Dat zy nu door bedwang niet langer zijn befchaamd;
Maar gaan al-zulk een Weg die haar nieten betaamd

;

Een Reg^sr moet voor al in hooge Deugd uytfteeken

,

Een Regter die mag noyt OnkuyflcheWoorden fpreeken,

N 4 Eea
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Een Regter, die het kwaad van and're ftrafFcn zal.

Moet zelfs onfchuldig zijn: of 't heeft geen regte val.
Indien hy fchuldig is , hy zal 't Regt eorrunipeeren,
Hy zal niet glorieus in Deugden triumpheeren.
Hy zal het zelve kwaad > dat hem zijn Hert bekoord

,^

Al zagjes gaan voorby, niet ftraffe zo 't behoord.
Terwijl nu deze Twee, door Luften aangedreven.
Zwaarmoedig by haar zelfs om haar Beminde leven.
Zo reyft 'er uyt dit Vyer nog al een grooter Brand,
Het Hert en denkt niet eens op Zonde nog op Schand

,

Het moet 'er nu toe ftaan, al zoud men daarom treuren,,

Het moet nu voor den Dag, al zoud' het alles fcheureri:^

En zonder lang vertrek den een hem onderwind,
Vrymoedig zonder fchaamt, zijn r^den dus begind,

6 Frater ! dien ik nu volkomen zal vertrouwen.
Ik bid u , wilt geen gunft nog hulpe agtcrhouwen

,

Vermits ik in mijn nood, in'mijn bedroefde fmert,
U Raad van noden ben, zo toond een gunftig Hert
Tot my ;, want ik terftond aan u zal openbaren

,

Wat my op 't Herte leyd, en wat my doet bezwaren,
Den ander ftaat en keykt, en zeyd wat mag dat zijn.

Of is het Kinder-fpel , vermomd met loze ichijn

,

Wel wat is dit gezeyd, te fpreeken van bezwaren.
En dat gy wilt den grond my als een Vriend verklaren

^^

Het fcheyndmy al wat vreemd , van waar komt u de nood
,,

Wie is 'er in het Land in Eer en Staat zo groot
Als wy, bedenkt u wel, wie ziX u kunnen deeren?
*t Moét al tot onzen dienft en nuttigheyd hem keereru.

Indien het u belieft vertrouwt my als u Vriend,
Spreekt vry en zonder vrees, ik bender mee gediend.

Dit Woord bevald hem wel , hy opend zijn Secreten ,

Hy zeyd : ó trouwe Vriend , ik heb een wijl gezeten,
BenefFens u in 't Regt : maar nu op deze ftond

,

Zo ben ik heel gekwetft , en tot de Ziel gewond.
Nu ga ik zonder vreugd in ftaage droefheyd dolen^
Vermits my al mijn kragt ïs vaneen Vrouw ontftolcn,

Eea



Tot Chriflelijke Deugden, 201

Een Vrouw, wiens aardig Beeld volkome my behaagt.

Die Vreugd en zoete Lu(ïin liaaren boezem draagt.

Een Ikeld als een Godin, in Schoonheyd boven maten,

i)ie trekt my langs hoe meer, die kan ik niet verlaten,'

Die is my Nagt en Dag in 't lierte vaft geprent.

Het is dat Gulden beeld, Sufanna die gy kent,

Sulanna is het Hof, lïiet Vru|;ten overladen

,

Zy is het Bad, waar in mijn Zieltje zoekt te baden.

;Dit is mijn hoogfte Vreugd, mijn Trooften Medicijn,

Och ! mogt ik maar een Uur met haar vereenigt zijn

:

Als hy zijn geyle Luft zijn Schand dus had beleden.

Zo vind hy llraks zijn Maat, die is 'er meê te vreden.
Die draagt in zijn gemoed ook even deze laft.

En is aan deze Ziekt' zo wel als d'ander valt:

Terftond zijn deze Twee in eenigheyd verbonden.
En hebben haar dit Stuk eendragtig onderwonden

:

Nu is men in de weer, nu tragt men na de daat.

Elk paft nu wakker op, waar dat Sulanna gaat.

Zy zoeken met praftijk veel Hften alle Dagen,
Zy geven om geen Regt, al zoud' het Godt mishagen ^
d'Opregte LiefdMs weg, haar Hert is om gekeerd,
Zy volgen nu een Wet, die haar heel anders leerd.

Haar fnode linkerny die weet haar om te voeren.
Haar Oogen overal vaft op Sufanna loeren,
Zy leven ongeruft, en tragten na het kwaad,
Zy vinden haar tot nut een fchadelijke raad.

Jojakim had een Hof, omtrent dezelve Stede ,

Daarkwam de Schoone Vrouw vol Deugd en goede ZedQ
Op haar beftemde teyd, in ftilligheyd en ruft.

Daar heeft zy haar vermaak , haar vreugd en zoete luft

,

Daar komt zy menigmaal , en waft haar zonder fchromen

,

Heeft noyt geen ongeval of eenig leed vernomen.
Dit was haar hoogftevreugd:m aar achl het duurd niet lang.

Haar Ziel die word benouwd, het Hof is haar te bang,
Zy gaat met vrolykheydten Hofmet haar twee Maagde:
" 'aar eer zy weder keerd, de vreugd zy wel beklaagde.

N 5 Het
Ma;
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Het Hof, het droevig Hof, waar heenzy werd geleyd|lj,
Dat is die eygen plaats , die zy nog zo befchreyd.
6 Reyn en zuyver Wijf! wat zal u overkomen.
Het geen ^ niet en denkt, nog oyt en hebt vernomen
Sufanna die gaat voort, gelijk zy was gewent,
Zy vind ook'niet een Menfchin'tHofnog daaromtrent
Maar 't is een looze fcheyn , daar fchuylen valfche ftreken
De Regters hebben haar in 't heymelijk verfteken.
Het loeren met haar Oog is nimmermeer gedaan

,

Zy gluuren overal hoe dat de zaken Haan:
Zy zullen in 't fecreet Sufanna nu belezen

,

(zen
't Scheynd ofzy meer de Menfch,als haaren Schepper vre
Dit is van overlang een groote fout gcweeft.
En gaat in dezen teyd nóg op den ouden leeft

,

Veel Zonden gaan in zwang, die heymelijk gefchieden.
Men weetvoor'tMenfche-oog uyt fchaamt'weg te vlieden:

Want zo daar eenig Menfch kwam nevens haar te ftaan^

Het zoude menigmaal ligt blyven ongedaan.
Men denkt in dit geval niet op het oog des Heeren,
Hoe dat hy 't alles ziet, dat hem geen Muuren keeren,
Hoe digt de Kamer is, of fchoon in Duyfterheyd,
Dat alles naakt en bloot voor Godes oogen leyd : (ten

,

Dit werd hier niet gedagt , als 't maar geenMenfchen wee-
Het Oog, die nimmer flaapt, dat isliier al vergeeten.

Sufanna gaat in 't Hof, en denkt op geen verraad,
Vercierd met Eerbaarheyd en weet van Goed nog Kwaad

,

Zy ziet het groene Lof, zy hoord de Vogels zingen.
Op veelderhande wijs, en door de Boomen fpringen.

Sufanna is verheugd, zy ftuurt haar Maagden uyt.
Om Oly en Melis , of eenig ander Kruyt

,

Zy blijfr in eenzaamheyd, vrymoedig zonder zorgen, •

De Rechters niet te min die loeren in 't verborgen,
|De zaak die ftaat nu fchoon, het is haar wel bekent, '

Dat zy alleenig is, en niemand meer omtrent,
Zyweeten Uur en Tijd in alles wel te giffen

,

Het fcheynd nu voor het oog , haar luft diekanniet miflen

,
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1, ly branden als een Vyer , haar Zinnen zijn op hol

»

!^lks Hert is als een danip van geyle Lullen vol.

I^ogblyven zy al flil, en heymelijk verholen:

iiVlaar zitten evenwel met Imert op heete Kolen,
irerwijlhaar nu de tcyd gelegentheyd aan biet;

:ïilk wakker uyt zijn oog gelijk een Arend ziet.

ip Sno Verradery i'Sufanna te vej;rafren,

!Sn juyll op zulk een uur als zy haar wilde waflen.

^y is alleen in 't Hof, zy fchroomt voor niemand niet,

Sn weet nu van geen leed, nog denkt op geen verdriet,

Jfiaar Lighaam wil zy nu geheel en al ontbloten,

\Ly denkt, ik ben alleen, de Deuren zijn gefloten,

'Hfaar Oogen flaat zy om, en ziet vaft hier en daar,

jiy vind haar nu alleen, word niemand nog gewaar,
Jiy fchiet haar Onderkleed van haare naakte Leden ,

:;£n gaat alzo met vreugd terftond in 't Water treden,

,|Daarfcheynd een Spiegel fchoon , een Lighaam als Alball,

Vertoond hem zig ter plaats, daar 't met Prieelen waft,
lOe Regters daar omtrent, die leggen vaft te loeren,

Zy durven haar voor al niet reppen nog verroeren.

ivVIaar 't Oog ftaat nimmer ftil , dat vind voor hen geen ruil

,

Dat ziet als Vyer en Vlam , na d'oorfprong van haar Lull

;

't Gezigt heeft haar zo flierk en dapper aan gedreven,
'Dat zy haar in het Hof fchier openbaar begeven:
[Want op die Schoone Vrouw het Oog zo vyerig fchiet,

I

Ly willen voor den dag , en dan als weder niet , (men

:

: t Scheynt of 'er nog wat fchuyld , en waarom dat zy fchro-

;

.Vlaar 't is wel haafl gedaan , de vrees word weg genomen

,

Terwijl dat haar 't Geluk vertoond een open baan

,

Zo diend het niet verzuymd, het moet 'er nu toe flaan.

Hier door heeft haar de Lult zo heftig aangedrongen.
Dat zy in 't openbaar zijn uyt haar Hol gefprongen.
En treden alzo voord, met blijdfchap en geneugt,
3m aan dat Schoone Beeld te doen dat niet en deugt.
Sufanna die verfchrikt, en ziet de Regters komen,
daar Geelt die is ontroerd , haar Zinnen opgenomen

,

I

Zy



a04 GuJderSpiegeïj t^flc Opwekkingc

Zy vreeft in deze nood , wat of het mag bedien,
Zy ziddert ende beeft dat haar de Boeven zien.

Haar Verruw die ontgaat, de Leden ftaan en trillen.

Van fchaamte voor haar Eer en kan zy haamlet ftillen,!

Haar kragt is of verdweynd, het Herte dat bezwijkt.

Van angft en groote vrees zy aan een zyde wijkt.

Men ziet geen aardig rood omtrent haar teere Wangen;
Maar op die eygen plaats veel droeve traanen hangen.
Men ziet geen Ichoon gedaant', gelijkmen eertijds plag.

Het is nu al verlteld, vol droetneyd en geklag.

Men hoord geen zoete ftem nu van Sufanna fpreeken,

Och! 't is nu al gedaan, en van haar af-geweeken,

Hoe droevig dat zy zugt, de Regters evenwel.
Die gaan haar oude gang, en zijn nog byller fel

:

Eerft met een zoet gevley , daar na met Ituurze zinnen,

Zy tot de jonge Vrouw haar reden dus beginnen

:

Sufanna weeft te vreên, en zijt dus niet ontftelt.

Het is een flegte zaak, dat gy u zelven kwelt.

Waarom aldus verbaaft, gy pronk van alle Vrouwen,
Op u gedwegen aard volkomen wy vertrouwen

,

6 Gy beminde Bruyd, grijpt weder nieuwe moet.
En fchaamt u niet voor ons, maar Lieve dog voldoet.

Voldoet nu onze Liift : wilt u met ons vermengen, (gen
Geen Menfch zal 't aan den dag nog voor de Regter bren-

Wy zijn nu hier alleen, ó zoet en aardig Beeld:
Op wien dat onze Oog heeft langen-teyd gefpeeld.

Wel aan, bereyd u dan, het moet terftond gefchieden,

Het is nu al te laat, gy kund ons niet ontvlieden.

Bedaard, en weeft geruft, het befte dan verkieft.

Al eer gy nog daar by u goede Naam verheft

:

Want zo gy niet en wilt^ gy zult in fchande leven,

Wy zullen tegens u Getuygenifle geven.
Dat gy op deze plaats onzuyver hebt geleeft.

En dat den fiioden Gaft hem op de vlugt begeeft,

Hoe liftig dat gy hebt de Maagden weg gezonden

,

Pan zijt gy des te meer in 't openbaar gefchonden.
6 Schrik
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S Schrikkelijke Tong! die zulke Woorden zeyd.

Dit heeft zy by haar zelfs een weynig overleyd

,

Zy weet niet of zy zal gewillig conzentceren.

Dan ofze deze daad kloekmoedig zal afweeren,

De Vrouw die ftaat bedugt, en is in groote nood

:

..Vlaar kieft nog op het left het Leven uyt de Dood.
' ftet Herte zwelt haar op, zy kan niet langer zwygen.
De droefheyd maakt haar llerk,haarBorft begint te hygen^

» Daar komt eennieuwe kragt, haar Ingewand ontfluyt.

Haar Woorden barften nu met volle ftroomen uyt.

ly klaagt met groot verdriet , en zeyd waar wil dit heenen,

Nïijn Hert datfmelt(eylaas !) inTranen door het Weenen^
,vVaar mee heb ik verdiend, wat heb ik oyt begaan,
Dat my werd deze Schand' en Oneer aangedaan,
'Ach trouwelooze daad! die my doet bitter treuren,

Bn als een wreede Leeuw aan alle kant verfcheuren

:

Want zo ik 't conzenteer, ik zondig tegen Godt,
Indien ik 't tcgenfta, zo werd' ik tot een fpot.

3 \^Tr, 6 fchandig Vyer! vol fchandelijke Vonken^
Gy 'hebt in dezen Èroes my bitter Roet gefchonken

,

U'boos en flim beleyd dat is my over-al.

Waar ik my heenen keer , niet dan als bitter Gal.

Ach laci ! is het waar het geen my komt ter ooren,
[k wenfchte dat ik noyt op Aarden was gebooren.
Dat ik noyt leven had van Godes Hand ontfaan, '

Ach! zo het waarheyd is, hoe zal ik dit ontgaan?
Ik weet my geenen raad, ik mag het wel beklagen,
iDat oyt mijn Moeder my ter Waereld heeft gedragen,
Geen gruwelijker kwaad en is 'er oyt gefchiet.

Wee my in deze angft, en overgroot verdriet,

ïkzal (gelooft het vry) nogtans niet overtreden
;,

Mijn Trou\v,mijn waarde Trouw, door on2;etemde Zeden,
Mijn Trouwe dien ikfchat verr' boven 't\Vaerelds-goet,
De Trouwe die mijn Ziel op 't hooglV verheugen doet,
Die zal ik naar u luft met Zonden niet bezwaren , ,

Daarom het is vergeefs, laat vry u boosheyd varen.

Ea
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En fpreekter niet meer van , ik ben gerezolveerd

,

Om nu nog nimmermeer te doen naar u begeert.

Sufanna die begind te roepen en te tieren.

En met een naare Stem door al het Hofte gieren.

De Regters zijn verbaaft, daar ftaat men nubekeyd.
Men vind niet in de Vrouw als Deugd en Eerbaarheyd
Dit is een fchoon Toneel, een Spiegel voor de Vrouwen
Dat zy in d'Egte-ftaat haar moeten zuyver houwen.
Ook even op die teyd als 't haar word voor gewend:
Het zy of door gevley, of door een dreygement:
Voor al u teere Schoot laat die van niemand fmetten.

Zoekt met u volle kragt die fchande te beletten.

Een Bloempjen als het is bemorzelt met de Hand,
De Schoonheyd die is weg, men fmeyt het aan een kant!

Als ymand met zijn Voet treed op een zuyver Laken,
:

Hy zal 't in korten-teyd volvuyle Smetten maken.
Zo lang de zoete Duyf haar eygen WaafTem heeft,

;

Zo is zy nog ver9ierd: maar als haar die begeeft.

En word bemorft, verzolt, bezoetelt met de Handen,
De fleur die is 'er of, zy word daar na te fchanden.

Dus gaat het met de Trouw , zy is een fchoone Bloem
Indien men haar bemorft gedaan is al de roem;
Zy is een zuyver kleed, men mag het niet betreden,

Zy is een Druyven-tros , het mag'noyt zijn gefeden,
j

Dat ymand met zijn Hand de Waaflem daar af ftrijkt,
:

Al was het ook maar eens, terftond de fleur bezwijkt,

;

Wel aan dan, wie gy zijt, wilt met Sufanna leeren.

De fnode Boevery met reden af te keeren.

En laat u niet voor-al ontvallen hier of daar,

't Geen dat u krenken mag, of ander zot gebaar.

Wanneer als ymand boord eenVrouw ontugtig ipreeken
Hier door zo werd het Vyer van Geylheyd aan gefteeken
Der Vrouwen zot difcours, dat is zo veel gezeyd:
Dat zy van 't Overfpel de eerfte gronden leyd

Als nu dit fnood bedrijf voor al niet wilde wezen,
Eu dat de zaak nu was vermengt met Duyzend vrezeiï

Da
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Dat elk van 't Hof-gezin den Boomgaard nu beXlam,
Al waar men deze Drie en niemand meer vernam

:

Sufanna als een Dood, de Regtersdaar en tegen

Verbaaft in haar gemoed, en by haar zelfs verlegen.

De Knapen ftaan en zien , het Ituk is ja te flegt

,

i^Waar op van ftonden aan de reden werd gezegt,
5 'De Regters alle beyd', en als met volle Monden,
"Die zeggen: ziet dit werk, dus hebben wy 't gevonden V

Is dit geen fraye zaak van zulk een fchoone Vrouw

,

Die zo Ontugtig leeft, en fchendhaar waarde Trouw,
Dit is op variche daad, wat zal men daar afzeggen,
Gy ziet de zaak hier klaar, en voor u ©pen leggen.

Wie dat de reden hoord, die is 'er door befchaamd:
> AVant noyt dit reyne Beeld oneerlik was genaamd

,

'Geen Menfch en heeft 'er oyt tot nadeel vangefproken,
Zy heeft geen Egte-trouw door Overfpel gebroken

;

De Vrouwe zit en kermt, en klaagt vaft met verdrie i^

En zeyd zo menigmaal al wat 'er is gefchiet.

Dat zy onfchuldig is : maar (laci
!
) 't mag niet baten ,

'jZy vind haar over-al in deze nood verlaten
'

Dus naar een lange twift, dien Dag is gepaiïeerd,

'Elk is weer uyt het Hof en na zijn Huys gekeerd.
De zaak werd opgefteld , Sufanna mag wel zorgen

,

En zeggen by hatr zelfs, (eylaas!) bedroefde Morgen.
De duyftere Nagtvertrekt , den Dageraad komt aan

,

Elk is nu wederom in zijn beroep gegaan

:

Als op beftemde tijd de Uure was gekomen.
Zo zijn de Regters boos, met valsheyd in-genomen.
Tot haar voorgaande Ampt en Heerlijke Staat

Aanzienelijk gekeerd, dog met een valfch gelaat,
JDaar zitten deze Twee, en fcheynen zulke Mannen,
' WiensHerten zijn verfteend,wiensBreynen zijn gefpannen
Op enkel Leugen-taal, op fchandelijk verraad.
Op zulk een Fieltery , 't welk regel heeft nog maat.
Om eer en goede Naam fcheynheylig te bewaren

,

^[Zo willen zy parfors 't onnozel Bloed niet fparen.
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Tjy hebben eer geen ruft, wat dunkt u waarde Vriend?
Sufanna moet ter Dood al heeft zy 't niet verdiend.

Waarmagmen met zijn Hert op Menfchen nu vertrouwen,
't Is vry een vafter Borg op Godt alleen ce bouwen.
Aanziet des Waerelds-loop, op Koning, Prins ofVorft^

Wie is hy , die op haar hem vaft vertrouwen dorft

:

Gy vindze menigmaal ook in den Raad gezeten.

Die nu afgunftig zijn, en geven Slange-beten,

Ook met een looze trek, als of het niemand wift.

De Wonde ftaat en zwelt, al eer men 't zelve gift.

Zo dat g>^ door 't Vergift wel haaft moet zuyze-bollcn,.

Al zoud' u gantfche Staat in het verderf voort rollen.

Aanfchouwt 't gemeene Volk, ziet, wat 'er omme gaat^

Wat fchuylt 'er al bedrog en heymelijke haat.

Nu op een zeker Uur, Sufanna werd ontboden.
Men wil haar tot een fchand op 't alderwreeft uytroden*
Daar ftaat die kuyfche Ziel onfchuldig voor 't Gercgt,
Wiens Herte dat, aan Godt door liefd^ is vaft gehegt.

Daar ftaat de teere Blom met Ouders , Vriend en Magen
^|

Met Kinders aan haar Hand, die alle treurig klagen.

Daar moet zy ongedekt voor deze Boeve liaan

,

En hooren met geduld haar valfche Woorden aan ;

Zy fpreeken overluyd, wy hebben haar gevonden.
Terwijl zy in het Hof, wierd met haar wil gefchonden.

Haar Maagden zond zy weg, en bleef daarom alleen.

En ziet, een Jongeling die was met haar gemeen,
Den Gaft, een rap Gezel, wift vaardig hem te buygen,
En fprong ter Deure uyt, dit is 't, dat wy getuygeïi.

Terltond heeft al het Volk volkomen dit gelooft.

Nu is zy van haar Eer en goede Naam berooft

:

Hoe dat 'er wierd gefmeekt, men mag 't nietverwerven
Daar is geen bidden voor , Sufanna die moet fterven.

Zy flaat haar Oogen op in 't midden van haar fpot.

En weend vaft bitterlijk, en roept tot haaren Godt,
Zy klaagt haar hooge Nood aan hem, die alle zaken
Weet in het openbaar en aan den dag te maken*

Terwi]



ht Chrijleïijke Deugde^é ttó^

l^erwijl liet lieve Schaap werd na de dood geleyd.

Zo is 'er nog een Kind dat zeltzaam wonder zeyd.

Een Wonder daar ook zelfs geen Menfchen op en denken.

Een Wonder waar door Godt de Regters weet te krenken

,

Hy roept met luyder ftera, en met een gram gemoed.
Dat hy onfchuldig was van dit onnozel bloed.

Elk keerd hem wederom, daar komt een groote vrezen.

Daar is een nieuw Proces van ftouden aan gerezen.

Den Jongen Daniël die kreygt een Geeftig Hart,

Hy fteld op heeter daad de Regters nu apart

:

En door des Heeren kragt begind te Procederen >

Hy vraagt de Eerde (dit) en gaat hem wel toetzeren^

Waar of het is gefchicd, hy antwoord zonder fchroom>
En noemd een Moerebes, dat was dien eygen Boom^
Waar onder dat hy had Sufanna zien Boeleeren,

En met een Jong Gezel onkuylTche luft hanteeren.

De Eerfte die vertrekt, de Tweede komt nu voord.
Die van den Jongeling ftrak deze reden hoord

:

Voorwaar de fchoon' gedaant' dieheeft u zelfs gefchonden}

Nu zegt, waar is de plaats daargyze hebt gevonden?
Hy noemd een ander Boom, waar dat het was gefchied.

En zeyd van een Granaat, gelijk als hy bedied.

Nu is het Pleyten uyt, zy hebben valfch gelogen,

Zy hebben al het Volk en meefb haar zelfs bedrogen*
Sufanna is verblijd, geniet een dubbeld lof:

De Regters (laan bedroeft , haar zaak is al te grof;

'Nu moeten zy de plaats van Eer enHoogheyd derveüj
Het Rad is omgedrayd , zy moeten beyde llerven.

Dit is der Zonden loon, de vrugten van het kwaad.
De Boevery op 't left zijn eygen Meefter Haat*

Dè
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De drie Jongelingen

,

IBojtrenban <0otJtm Den ^^ttv
gen ©tien fcctnaaii)*

DEsHeerengi'ooteuNaam die lioord mendikmaals lo-

ven
ïn 't midden van het Kruys, zelfs in de Vyefgen Oven.
Geen Vlam en Q;aat zo hoog, die dit beletten kan,
O! zingt den lieere Lof, en fpreekt 'er wonder van.
En buygt u voor geen Beeld ^ wilt Godt zijn loftoe bringen,

Al moeit gy in het Vyer met deze Jongelingen

:

Al moet gy door de Zee vol droeve üiierten gaan

,

Vertrouwt den grooten Heer, gyzult door hem beftaau.

7yy ciie de Eere'Godts gantfch niet wilden befmetten.
Die gaan haar alle Drie"met kragt daar tegen zetten:

Deri
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Den Koning die word gram : des even niet te min,
Zy blyven onbeweegt op haar voorgaande zin.

Den Oven werd geftookt, en zevenmaal nog heter

Als oyt ; maar wat is dit, het is niet als te beter,

Hoe hooger in de nood, hoe fterker dat hy dwinkt,
Hoe fcho'onder dat de daad vanGodes goedheyd blinkt;

De Mannen alle Drie die worden nu gebonden.
En met een wreed gemoed terftond ook heen gezonden 5

Na dit verrchrikk'li*]k Vyer, na dezen feilen Brand,-
Waar in de Stookers zelfs vergaan aan alle kant

,

Elk vlugt met grootc vrees, wie 'tniet en kan ontlopen.
Die moet het dier genoeg en met zijn Lijf bekopen»
.Den Koning onderwijl die komt 'er nelfens liaan.

En ziet 'er nu wel Vier , die in den Oven gaan

,

Hy zcyd: wel dit is vreemd, dit kan ik niet geloven

^

En zijn der dan geen Drie gebonden in den Oven ?

Wel hoe! daarzijndermeer,'tenis^een valfchenfchijn.

Ik zie haar ongekweft, dit wil een Wonder zijn.

De Vierde ftaat en blinkt zo klaar gelijk de Zonnen,
O! dit is Godes Werk, wat hebben wy begonnen.^
Den Koning treed nu toe, en rbept in dit verdriet

:

Komt uyt gy Mannen Godts, u is geen regt gefchiet,

Zy komen onverzeerd uyt dezen Oven treden

,

Daar hapert niet een Lit aan al haar gantfche Leden,
Haar Godt die werd ge-eerd , geprezen door het Land,
Dus helpt den grooten Vorli nog menig uyt den Brand,
Dus zend hy overal in dees bedroefde Tcyden

,

Zijn Boden tot een trooft, ook in het meefte leyden,
Daar is, al eer gy ^t weet, een Engel u omtrent,
Hoe wel niet openbaar , die 't al ten goede wend*
Godt laat ook menigmaal de Vroomenhier bedroeven,
Hy wil het dierbaar Goud in dezen Oven proeven

>

Niet tot haar groot verderf: maar 't word alzobeleyd*>
Het (trekt tot Godes-eer, en haar tot Zaligheyd*
Wel aan ó Chrifteii-ziel ! in leven of in tierven.

Vertrouwt alleen op Godt , zo zult gy trooft verwerven*
O a DANIËL
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T\ Es Heeren Regter-hand die kan het al verwinnen,
*^ Hy weet des Vyands lill , hy kan haar booze Zinnen

;

Des Heeren Regter-hand is yder een te fterk.

Het is een vafte Rots , een groot en Wonder-werk

!

Hy weet der Leeuwen kragt, en weet haar zo te binden.

Dat zy geen Jongeling, geen Daniël verflinden.

Het is een groote zaak, gezegend is die Man,
Die ook d'Afgodery met kragt befchamen kan

:

Daar is geen felder haat op Aarden in dit Leven

;

Dan als op zulk een Menfch , die d'Afgod wil vergeven

,

Dat blijkt in Daniël, haar haat die is zo groot,

Zy dreygen ook haarVorfl, haar Koning met de Dood,
Indien hy niet en wil terftond hem overgeven

:

Want hy geen oogenblik uyt fpijt moet langer leven

,

Om dat hy haar Convent had openbaar geftoord.

Zo moet hy na de Kuyl, en zonder eenig Woord.
Hy werd van ftonden aan zeer wreed daar in gefmeten

,

Dè Leeuwen zitten ftil, en hebben niet gebeten.
Zes Dagen zit de Man in zulk een diepen Gat,
Elk denkt nu byhem zelfs hoe treurig dat hy zat. (wen,
Den Koning hembeweend, begindzeer luyd'te fchreeu-

Hy ziet den Jongen Held in 't midden van de Leeuwen

,

Hy trekt hem uyt de Kuyl, hy vind hem nog gezond.
Ook aan het minfte Lit en is hy niet gewond.
Den Koning word geftoord, en zonder lang te dralen,

Hy laat een ander ÏProoy nu voor de Leeuwen halen

,

Hy ftoot haar in den Kuyl, wat is daar op gebeurd?
Al eer men omme zag , zo waaren zy verlcheurd.
Dit is der Zonden vrugt, dit zijn de regte proeven.
Voor zulke, die uietünert de Vroomen hier bedroeven.

CHRIS-
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CHRISTELYKE
VERTOONING E,
Van de goedheyd eo weldaden Godts , •

'

over de Kinderen ifraëls.

vergeleken,

By de Heerlijke Zegeningen over den
Staat van deze Nederlanden.

ZO lang als Ifraël bleef in des Heeren wegen

,

Zo was zijn gunft met haar , zy waaren noyt verlegen.
Of ftrak was Godes Hand, door zijn Alniogentheyd,
Het arm verflagen Volk tot hulp en trooft bereyd.

Maar als dat Ilraël, dat Volk, dat Godt beminden.
Begonnen hier en daar haar zelven uyt te vinden
Verkeerde wegen, die haar llrekten tot het kwaad,
Gelifk zy menigmaal betoonden met der daad.
Zo werden zy zeer ilreng beftraft om haare Zonden

:

Dog midden in de plaag zy Godts genaad' weer vonden.
Zo dikmaal als zy haar vernederden , terftond

Is goedheyd en genaad' gegaan uyt Godes Mond.
O dit is 't rcgte Beeld! een Spiegel in de Handen,
Voor elke Moeders-kind van deze Nederlanden,
Een Gulden Beeltenis, ftaat op, beziet het wel,
O gy gezegend Volk! gy tweede Ifraël

:

Os Gy
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Gy zijt het Gulden-beeld , ziet maar op and're Volken

«

Hoe zegend u de Heer van boven uyt de Wolken,
Van onder uyt de Aard', rontzom aan alle kant,

In Godts baruihertigheyd te vinden abondant:

Wanneer men van 't begin u Staat wil onderzoeken.
Men weet hier wie gy zijt : want in de Oude Boeken,
iDaar vind men wat of niet van u gefchreven ftaan.

Wie weet den regten grond, waar dat gy zijt van daan?
Wat liebt gy oyt geweeft, wat zijn u eerlte Jaaren,
't Regifter uws Gellagts waar zult gy dat vergaaren?
Wat zijt gy voor een Volk: wie heeft u op gevoet.

Waarom is 't dat de Heer zo veel weldaden doet

Aan u, dewijl gy zijt van d'Heydens af-gekomen?
Van zulk eenVolk die nog van vreemde Godöö dromen,
Die ook na Godcs Woord noyt hebben regt geleeft,

't Is wonder, dat u Godt zo uytverkooren heeft*

Voorwaar het is met u als met de Ifraëliten

,

Gy zijt ook van 't Geflagt der boze Amoriten,
Gy waard gelijk een Kind dat in zijn Bloede ley4
Veragt, niemand bewees aan u barmhertigheyd;
Maar Godt die zag u aan, hy is tot u gekomen,
Hy heeft u tot zijn Volk uyt liefde aangenomen.
Zijn Vaderlijke gunft is over u gegaan

,

Zijn Goddehjke kragt die heeft u by gellaan.

Ü Land is als een Krans rondom , zo veel Gepereld
Met Zegen, dat gy zijt een Wonder voorde Wereld,
h Is waar, gy voeld zomtijds de llraf van Godes Hand,
Nogtans u Staat vermeerd in 't midden van den Brand,
Gy werd m*et ifraël geplaagt om u Misdaden

:

Maar tegens eene ftraf geniet gy twee genaden,
Gy zijt voor veel een fchrik, zy vreezen voor u kragt,

Vermids daar onder woond Godts Mogentheyd enMagt,
O groote goedheyd Godts ! 6 wonderlijkeWerken

!

O foer ! wU ons yportaan na Ziel en Lighaam ilerken,

BtW:*
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NCbcrïanti Bönbc boo? ItEEÏEHaatcnCboTöcngbEO^u*'

be ^criöEntEiO ^^n U^oEjt En Wwtx ^eUiijï/ bol

«Zöoffcljen tï\\}t iDiïbcrniffcn / EErtEpö^niEt/ ofie ittt

bjepnig niEt a^n(7oiiö£li)Ue jBcnfcöEn üEtoconö/ be^

tDElHe nog BEbcnüciaöj ^JfyöEneii genaamö Uia?tiEn,

J)Er i^ ai73Ei^cr/ of öit dSEücrïanö nog insulften fo2!è]C

bangooötE/ oftEdiEroclpcmaniErEgelEgcni^/ aig in

jgn €>\xtit tn^t H^oeftE ftanb/ aïÏLEn bit cnbcrfcöepö
\iz\iütnhz/ bat be -BoffcfiEn Enbe ^aouiEn 3ön uutgc*
rorpb/ oftE r^oo? i^uöErbom bEtbaïïen/ eüDe bat B^^t

3Canb nu o^bEiitelöft Enbe op e^nfiEöüo^ïpetoijjetaErö

CEbouü3t« ^n 1^ EErbEE ie gdobEïi/ gciijit Ueeï bingEn
gaar SEbaantEbEranbErEu/ bat ooiiaïsoiJit^^Eberianö

ig gEtran^To^ïTiEErb In EEnanbEc fjisoEn: in^onöEriiEiati

Bi^o mEn bEEi tcüEncn op bErfcljeyb^n fpjaatjEn binti

ban^Jaomcn/ biE bpmEnigtEüjel^^ijf oftêEEP.^pirtEa
onbEr bE^darbE/alteopEEnen fioErglEggEn/ sgnbebooj
.googe D^airr-^roortiEn/ of boo? jeec öarbc Wmttxif
fippatEntCbog onsEÏJEt) wï\xtt gEbEÏb. JBaar 50 Txan

iHEH uyt be o^ubE i^iftoritn brltip5En/ bat bc ^inncn-
ïanb^E %ux\/ biEEttEïijiic^jobmtiEnnubaiimalftanbei:

fcfjEybEn/ fcfioonE aCanbsn jjjn gEtoeeft/ gclijft alp be
(Oube Jü^einorïEn baat af getupgen: bat iiiEn met tzn
^olp obEt bEtt l^al^ ban ^EbEnölifiop..êtaberEnftonbe
gaan : 30 bat fiet 4anb ö£En5m^3tina^übeBe^altEÖEEft
bcBoubEm ^ogBetspgoE't 19 gebiEEfl/ altoos in besc
^Ejib ig öEt genoEgsaara B^t ^doofbE ïanb^ Inant in

gEljjftEnifft ban biEn / mag 't toEï met regt bettoonb to02*

ben joaïg in ?^;ugtbaargepb/ al^ in obcrbloeb bani|a*
mg Enbc^EÏtt/ bat i^/ banalïe fiüfteiïjfie ïI^aarEn w^z
alle OSctDEflEn ber il^aEreïb, ^e toeïbaben / W ben gtoa •

tEnOBobt ons baat in gebaan IjEEfc/ tn 31J51 niEt minbet
alitEntepöEbanjBofEé. <DE^I^EErEn lèoo;b enbe 5up*
faEtellEErE (laat ooft nEffcn^ bcÉfraëïitcnop bEna^ulbtn
^anbEïaar boo; gEtganrfcöe^eberïanb. ^Eluïtliig$!ju

tt antopanbEtg/ 5a 511 öEt IJ^ao^b sujiberlrjVt Wt''^^^.

O 4 I S R A-
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ISRAËL.
TJ Et Koninklijk gemoed van Pharao wierd verhard,
•*-'*' Zo dat hy Ifraël aan doet veel meerder fmart,
Hy leyd haar laften op , die zwaar zijn om te dragen

:

Zy door de Nood geperll,aan Godt haar droefheyd klagen.
Die na een korten teyd twee Helden doet op liaan

,

Die voor 't verdrukteVolkom trooft by Pharao gaan

,

Wiens Steenen-hert niet wil door fmeken nog door klagen.
Hun van haar lall ontflaan , ten zy dat Godes plagen
Zeer ftreng hem overal benouwen tot de dood

:

Waar door hy Godes Volk laat gaan met Kleyn en Groots
O wonderlijk beftier ! ó Goddelijke kragten

!

Die Ifraël bevrijd, doen zy daar minft op dagten,

Exod. 9 : 13,13, &c. Dog de HEERE verftoktcPharaos
Herte , dat hy na haar niet en hoorde , gelijk deHEERE tot

Mofe gefprooken hadde. Doe zeyde de HEERE tot Mofe:
Maakt u Morgen vroeg op , ende fielt u voor Pharaos Aan-
f'ezigte , ende zegt tot hem , Zo zeyd de HEERE der He^
reen Godt y Laat mijn Volk trekken ^ datze my die?ien. Want

dit-maal zal ik alle mijne Plagefi in u Herte zenden , ende.

over uzue Knegten ^ ende over uw' Volk, op dat gyweetet

,

daiter niemand is gelijk ik , op de gantjclje Aarde. Want
nu hebhe ik mijne Hand tjyt geflrekt , op dat ik u , ende uw'*'

Volk met de Peflilentie zoude jlaan : ende dat gy zoud vare

der Aarde verdelgt worden ; Maar waarlijk daarom_ hebbe

ik u verwekt , op dat ik mijne kragt \_aan'\ u betoonde , en-

de op dat men mijnen Naame verulle op de gantfche Aa?'-

dt. Verheft gy u zelvcn no^ tegen mijn Volk , dat gy het

niet en wild trekken latend Ziet ik zal Morgen ojntrent

dezen tijd eenen zeer zwaren Hagel doen Regenen, , des*

elijke in E^yptcn niet geweejb m is van dien Dag af, dat

.

'ht Gegronaet is , tof nu toe,

NEDER--
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NEDERLAND.
WAnneer als Nederland het SpaanfcheJok moeft dragen

, Dat zoTyrannig was, dat yder een moeft klagen.
Wanneer de Staaten zelfs, den Edeldom van 't Land,

^i Door 't bloedige Placcaat nu ftonden als Ontmand:
I

Waar op ook fs gevolgt dat fchrikkelijke Moorden,
i Van zo veel Duyzenden , zo dat men niet en hoorden
Een Plaatze groot nog kleyn , of't was vol droefgeween,
Eylaas ! wanneer de moed nu heel verlooren fcheen

,

^Ziet, in dien hoogenNood, de Nederlandfche Heeren
Ootmoedig voor het Volk haar tot den Koning keeren,
Zy fmeeken hem om trooll , hy door een fel gemoed

,

Veel ftrenger hem betoond, Üort vee] onnozel Bloed:
Den Hemel ftaat bedroeft, de Aarde die moet zugten ,

' Élk met zijn Vrouw en Kind die ileld hem om te vlugten ;
Den Prince kloek en wijs door zulk een wreed befluyt.
Trekt met veel Edelen betreurd ten Lande uyt.

Nu leyd het over hoop , wat is 'er nu gewonnen ? (nen.
Door 's Konings wreedheyd is 's Lands vryigheyd begon-

I Bor.Fol. 30, In 7 Jaar 1566. hebben eenigegroote HeC"
ren, en principalijk de Edelen des Lands ^ een Verbondmet
malkanderen gemaakt , om de ffrenge en bloedige Placcaten
te fiuyten , die in 't Jaar 1550. tegen de Ketters door degant-
fche Nederlanden Gepubliceerd ivaaren , cnde hebben zulks
met ootmoedigkeydaan den Koning verzogt , dog met wey^
mg voordeels , ende is naderhand uyt vreeze voor den Prin-
ce van Orangien , met verfcheyde Edelen , ah oniallijke veel
Particuliere Pcrfoonen , u^t deze Nederlanden gevlugt.

O 5 ISRAËL.,
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ISRAËL.
ALs liïaël nu was bevrijd door Godes-hand

,

Zo trekken zy met Magt veel verder in het Land,
Zy (lellen haar ten Strijd, zy zoeken foverwinnen

:

Maar in de vreze Godts met Moïes zy beginnen

:

Zy gaan gelukkig voort, in volle overvloed.
Maar 't was nog al vermengt met zwaare tegenfpoed

;

Waarom zy tegen Godt hartnekkig murmureerden.
En tot Afgodery haar Aangezigten keerden.

Zy keeken menigmaal naar het Egyptenland

,

En wenfchten wederom haar in den ouden Hand ,

Waar over dat hun Godt alzo ook heeft gellagen.

Dat zy 't beloofde Land haar leven noyt en zagen.

Exod. i6: I , a, &c. Doe zy van Elim gereyfl ivaaren

,

zo kwam de gantfchc Vergaderingo der Kindcreji IfraèJs in

de Woejlijne Sin , ivelh is tufchen Elim e?ide tujjchen Sinai:

aan den Vijftienden Dag der Tiv&edêr Maand; na dat zy uyt

Egypten-lande uytgegaan zuaaren, Ende de gantfche Ver-

gaderinge der Kinderen ïfraëls murmureerden tegen Mofe^
ende tegen Aaron in deWoefiijne, Ende de Kinderen Ifra'ék

zeyden tot hen: Och dat ivy in Egyptm-lande geftorven

ivaaren door de Hand desHEEREN , doe zvy by de Vleefch-

potten zaten i doe ivy tot verzadinge Brood aten! wantgy-
lieden hebt ons uytgeleyd in deze Woejlijne , om deze gatit-^

fche Gemeyntc door den Honger te dooien.

NEDER.
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NEDERLAND.
TErvvijl het arme Volk als Balling moeften vlugten.

En 't gantfche Nederland van droefheyd nioeflen ziig-

Zo brengt de goede Godt Perfoonen voor den dag , (ten

,

En gaat met haar ten Strijd , en maakt een groot ontzag.

JDen lofFelijken Prins , die heeft hem nog bekommert.
Om 't droevig Nederland ('t welk deerlijk was befloramert

Met wreede^Tyranny) t'ontlallcn van zijn druk.
Hoewel in tegenfpoed : nogtans met veel geluk.

Hy fteld hem tot den Strijd , hy vind des Heeren Zegen,
Hy heeft door Godes gunfl de Vryheyd ons verkregen.
Lof zy denOpper-Heer, die ons heeft by geflaan,

Irof zy den trouwe Prins, die voor ons heeft gegaan.

6 Bor. Fol. 281. In '^ jfaari^'/n. den Frins van Oran-
kten , niet kennende QJoor een zonderlinge[chikkingeGodts^

'!j, Nederland ve7'laten , doet alleneerfligheyd, om haar te huk

fe te komen , iverft met groote moepe omtrent Zeven-duy^
zend Mamien ; dog alzo het aan Magt mankeerde , om het

Volk terftond te betalen , Jleld haar met goede verzekertheyd

te vreden, tot een Onderpand ftellendeeenige Steden in Ne-.

derland, Ende is alzo na weynig tijds , (jii^t zonder Mur-
muraiic onder het J^rijgsvolk ) in de Nederlanden gekomen.

ISRAËL.
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I s R A E L.i

WAt is *er voor een Nood in Ifraël gerezen , (zen ^
Nu flaat de gantlche Schaar in angft,en Duyzend vre-

Daar komt een Pharao wreed, een felle Moordenaar,
Daar flaat het arme Volk, en weet niet hoe of waar.
De Zee daar flaan zy voor, zy zien geen open Wegen
Haar Vyand agter haar, (eylaas!) geheel verlegen..

Terwijl dat Godes Volk dus al te treurig ftaat

,

Zo komt een Engel Godts , die voor haar heenen gaat.

Hy fcheyd de Vyand af: nog laat de Heere weyen
Een fierken Oollen Wind, en weet zijn Volk te leyen,

Het Water fplijt van een, zy gaan door Godes kragt

Nu midden door de Zee, met al haar groote Magt,
Het Water vald weer toe, dit is des Heeren Zegen,
Die Ifraël van Godt uyt liefde heeft verkregen.

Exod. 14: 5, 6. Doe nu den Koningvan Egyptcnivierd'\

gehoodfchapt , dat het Volk vlugtede , zo is het Herte Pharaos
cnde zijner Knegten veranderd tegen den Volke , endc zy zey-

den , Waarom hebhen wy dat gedaan , dal. ivy Ifraëlh.hben la-

ten trekken , dat zy om niet en dienden ? Ende hy ppande zij-
'

nen Wagen aan : ende nam zijn Volk met hem.
En Vers 19, ao. &c. Endede Engel Godts, die voor hei

Heyr Ifraëlsging , vertrok , ende ging agter hen : de IVolken^

colomme vertrok ook van haar Aangezigte , ende fiondagter
hen, E?zde zy kzvam tufchen het Leger der Egyptenaaren ,

ende tuJfcJoen het Leger Ifra'éls ; ende de Wolke was te gelijke

Duyflernife, ende verligte den Nagt. Doe Mofe zijneHand
uyt (lrekte over de Zee , zo dede deHEEKE di Zee weggaan ,.

door eenen fierken Oojlen Wind, dien gantfcloen Nagt ,endö
maakte de Zee droogc , ende de Wateren wierden gekloven,

Ende de Kinderen Ifra'éls zijn ingegaan in V midden van d&

Zee op het Drooge : ende de Wateren waaren haar een Muur.,
tot haar Refter, ende tot haan Slinkcr-hand,

NEDER.
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NEDERLAND.
E oude weldaad Godts en moet men noyt verbeten.

Hoewel zy door de teyd te met nu werd verlieten

:

\anziet den ouden ftand, hoe dat 'er is gtllooft,

:ioe dat men heeft gevlugt, hoe dat 'er is geroolt:

4ad Godt niet by geftaan met zonderlinge daden.

Men zag 'er nu geen kans , men wift het niet te radeU
ïen Wonderwerk Godts, gefchied in deze tijd^

Kier op de Zuyder-zee, den Vyandtot een fpijt.

Daar leyd al onze Magt nu in het Ys bevrozen,

Vlen heeft de befte raad aan alle kant gekozen.

3e Vyand leyd en loerd, het prykel dat is groot,

3e Schepen leggen vaft, men is in hooge Nood.
"lodt geeft eenllerke Wind, hetYs begind te fplyten,

Bn houd dien zelven ftreek gelijk men wilde Bijten

,

^y komen in de Stad, en ziet dien anderen Dag,
Men in de gantfche Zee geenWater meer en zag.

Plet Vrieft weer even fterk. O goedheyd boven maten

!

lJ tweede Ifraël en hebt gy niet verlaten.

6 Bor.Fol. 307. Anno 1572. Kivam in de Winter eenjlerkt

mverdagie Vorjl , waar door meeji alle onze Scheepen in V Ti ,

'tifchen Amjlerdam en Hoorn , op 't Pampus bevrozen , onze

Heeren , bekommert zijnde "joor den Vyand, die hem hier en
iaar vertoonde , hebbengroote neerftigheydgedaan , om dezeU
•:e Schepen in te bijten : maar door 't lage Water , en '/f krag^

ig Ts , hebben 'weynig konnen uyt regten ; xlog in deze Nood
^erezohcerd zijnde , om de Schepen in Brand te fteeken

;

^aat Godt de Heere een flerke Noord-wefte Wind ivaayen ,

'X'aar door 't Water is opgevloeyd, en 't Ts is terftondgeborflen,

'nakende een openRiviere tot aan Hoorn enEnkhuyzcn , als

ift met Bijlen gebeeten was , komende metgemak de Schepen
zlzo in deHaven

;

'; Morgens is de Windomgeftagen , enfchoof
t weder digt , zo dat men geen Water in Zee zag , en vroos

vet
i
fterk als te voeren, 't Welk geen mitider wonder is, als

ken '; Water met de Kinderen Ifrails haar verdeelde.

ISRAEU
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TNE Strijd vanGodesVolk haar krast enWonderwerken^
^^ Daar kan men nog de Magt des Heeren in bemerken

,

Zo lang als Mofes bid met groote vyerigheyd

,

Zo is 't dat Ifraël geduurig boven leyd

:

Maar als door Leeuwen-kragt zijn Handen neder zeygen

,

Dan is 't dat Amalek kan overwinning kreygen

:

Dog Aaron ende Hur , die weeten goeden raad

,

liet welk in dezen Strijd Godts Volk nu komt te baat:

Want Mofes houd niet op voor d'Ondergang der Zonnen
Alzo is door 't Gebed den Amalek verwonnen

,

En Ifraël bevrijd van Wreedheyd en geweld

:

't Welk tot gedagtenis in 't Wet-boek is gefield»

;Exod. 17:9,10. &c. Mofe dan zeyde tot Jofua , KUft 0.

Mannen , ende trekt uyt , Strijd tegen Amalek : Morgen zai

ik op des Heuvels hoogte flaan y ende de StafGodcs zal in

mijne Hand zijn. Jofua nu dede als Mofe hcmgezeydhac^

de , Strijdende tegen Amalek: dog Mofe , Aaron ^ endeHm
klommen op de hoogte des Heuvels, Ende het gefchiede, ter^

wijlen hy zijne Handophief, zo luas Ifraël dejlerkfle;?naar

teriuijlen Mofe zijne Hand neder liet , zo ivas Amalek déi

flerkfle. Dog Moje Handen werden zwaar , daarom namen

zy eenen Steen , ende leyden dien onder hem , dat hy daat

op zat : ende Aaron ende Hur ojiderjlutteden zijne Han-

den, d'een op deze , d'afider op d'andere \_zijdeA Alzi

waaren zijne Handen gewiffe , tot dat de Zonne onderging

Alzo dat Jofua den Amalek , ende zijn Volk krenkte dooi

de fcherpte des Zweerds. Doe zeyde de HEERE tot Mofe\

Schrijft dit ter gedagtenijfe in een Boek^ ende legt het in

de Ooren van Jofua : dat ik de gedagtenijfe van Aj?iakl^

geheel uyt delgen zal van onder den Hemel*

NEDER
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NEDERLAND.
OLofFelijke daad! 6 fchoöne Gulden Teyden!

Wie dat 'er aan gedenkt,die moet hem nog verblyden,
Het Land dat Ichud en beeft, den Vyanddie komt aan,
Hy wil met Amalek gantfch Ifraël verllaan

:

Hy komt met grootelslagt : maar Godtheettons gegeven
Ook Aiirons cndc Hurs, wiens Namen zijn befclireven

,

Tot eer van haarGeflagt, tot lof van deze daad,
Die klampen hem aan boord, die weeten nog wel raad.

Hier is een Hoorens-hop , daar gaat het op een Vegten

,

Daar ziet men 't eene Schip vaft aan het ander hegten:
Daar ziet men regte liefd', daar doet men onderftand.
Daar Vegt men zonder Geld voor 't lieve Vaderland.
En zonder twijffel dit, daar zijn der ook in 't midden.
Daar zijn der op het Land die Godt met Mofes bidden.
Tot dat men ovt^^wind: gelijk het is gefchiet.

Waar van men hbyden nog een klaare Teeken ziet.

6Bor. Fol. 335.^/2/?o 1573. h de?iGrave van Boffu mU
ten zeer jicrke Vloot op de Zii'jd^r-zee gekomen , meenend^
met eetun Slag het gantfche Noorder-quartie?' af te hopen y

even als Amalek meenende Ifraël te ovenvinnen : maar is

tegen zijn meninge zeer kloekmoedig gefut, ende contrary
uytgevallen : vuant gelijk als Amalek van Ifraël is verflagen y
alzo is ook den Grave van Boffu met zijn Vloot overvüddigt
geworden. Buyten tivijfel , daar zijn der geweejl , dieOodt
met Mofes in de hooge Nood vyerig hebben Gebeden , ivaar
door de Heere de Herten gefterkt , ende met Liefde ontflee-

ken heeft, ende is alzo door Eetidragtigheyd , ende ,door
Godes hulpe, den Grave van Bofu met zijn Krijgsvolk over-
wonnen. Welke overvcinnige met een Dankzegginge Jaar-
lijks behoorde gedagt te werden , o?n Godt den Heere tot een
ecuzvige Memorie voor zodanige weldaad te loven en teprizn,

ISRAËL.
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HEt zwakkeVrouw-geflagt enmagmen niet verfmaden-

VerTTiitshet in den Nood doet Princelijke daden:
Gelijk als hier vertoond, wanneer den "C^yand kwam:
En Legerd'hem rondom de Stad Bethuliam

:

Wanneer als alle Man van dorft begon te klagen.
En dat men deze fmert niet langer kond' vedragen 1

Wanneer als alle hulp en troolï ten eynde fcheen

,

Zo gaat een zwakke Vrouw in eenzaamheyd alleen

,

En bid met vyerigheyd, dat Godt haar wil verfterken^

Op dat zy deze daad kloekmoedig mag uytwerken.
Hier op zo treed zy uyt , alleenig met een Maagd *,

Daar gaat het fchoone Beeld , dat alle Man behaagd ^

Wiens vriendelijk gelaat, wiens lieiFelijke ftralen.

Tot in het Prin9en-hert van Holophernus dalen.

Zy vind voor hem genaad',haarSchoonheyd hem bekoord^
Het welke naderhand hem in zijn Bloede Imoord

:

Want als hy in de Wijn hem hadde vol gedronken

,

Zo wierde hem zijn Straf regtveerdig in gefchonken.
Terwylen dat de Vorfl aldus lag vol en zat.

Grijpt Judith naar het Zwaerd, en by zijn Hayren vat,

En flaat hem onverwagt het Hoofd of zonder dugten

,

Waar door het gantfche Heyr voor Ifraël moet vlugten*

.

Judith. 13*5. &c. Endc Judithjiaandc voor zijn Bedde ,

zeyde in hanr Herte, O Heere gy Godt aller kragt, ziet te

dezer Uure aan de werken mijner Handen , tot verhoogingt •

Jerufalems: want 't is nu bekwamen tijd ^ om uwe Erve te

hulpe te komen , ende mijnen aanflag uyt te voeren , tot ver- •

wonderinge derFyanden , die tegen ons opgefiaan zijn, Ende
zy gingna de Sponde van V Bedde , die aan nolophernis Hoofd
wassende zynam zijn Zabel daarvan, ende naby komende
aan V Bedde , greep zy V Hayr van zijn Hoofd aan , end^

zeyde , Sterkt my , 6 Godt Ifraèls , op dezen Vag. Ende zy

JloegTwee maal in zijnen Hals met alle haare kragt, en

kiiuvJ hem zijn Hoofd af
NEDER-
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NEDERLAND.
DOn Frederik zeer wreed zoekt Alkmaar te befpringen.

En door zijn groote Magt de Stad in kort te dwingen

,

Hy Haat een vafte Ring met Zeitien-duyzend Man

,

En houd een langen teyd met forlFe daar op an.

De Stad die word bellormd op twee verfcheyde fleden.

De Burgers in haar nood die hebben kloek geftreden

,

De Vrouwen neffens dien zijn wakker van gemoet,
Zy regten meerder uyt als oyt een Krijgsman doet:

Zy vreezen Kruyd nog Lood, nog voor geen blank Harnus;
Zy ftuytcn overal den Spaanlchen Holophernus.
v^choon zy met Judith hem zijn Kop niet af en flaan,

Nogtans hy neemt de vlugt, en ruymt alzo de baan :

Een yder is verheugd , de Stad die is behouwen

,

Door Gödes fterke Hand , en hulpe van de Vrouwen.

^ 6 Bor. fol. 333. In'tjaaris^i/^, is Alkmaar met 't Heyr-
kragt onder bdeyd'-jdn Don Frederik belegerd, en zeer hef-
tig aangetaft , en zuierde met grooteforfe beftormt op fwec
'üerfcheyde Plaatzen , door zuelke oorzake de Burgers genoot-
zaakt ivaarcn , om haar alle , Groot en Kleyn^in de Wape-
nen te begeven , efide fuet kloekmoèdigheyd de Spanjaards af
te ketren : onder welke de Vrouvüen van de minjie niet en
zijn geiveeft , meerder uytregtendi als een Krijgsman met-

zijn Ziuaerd , hebbende met Steenen zeer dapper ĝezcorpen,
ende met brandende Pek-ho pen , en diergelijke Vuur-wer-
ken zo furieus van de Wallen afgefmeeten , dat daar om-
trent niet een Spanjaard konde duuren; ende is eyndelijk

idoor de goetheyd des Heeren^ de Stad van de vjreedheyd
der Spanjaarden bevrijd geworden.

ISRAËL;



a^ OuldC'Spïegcï , ofte Opzvckkingc

I S R A E L. _

A Ls Godt ten Strijde gwM , dan moet de Vyand wijken

,

-^^ Dan moet de aldcrftevkll' in korten teyd bezwijken.
Dan helpt geen Z\vaerdoiBoog,noi^eeniggrofGelchut,
Schoon of de Gragten zijn gelijk een diepe Put:
Geen Slot , geen vail: Gebouw , geen Poorten ofte Deuren

,

En kan voor Godt beftaan , zy barllen en zy fcheuren.

Aanziet de fterke Stad die Ifraël omringt.
En zonder Zwaerd of Spies na zeven Dagen dwingt

;

Wiens Muuren onvoorziens van zelfs ter neder vallen.

Waar door dat Ifraël , beklimt haar llerke Wallen,
En alles overwind , ook in een korte teyd.
Dus gaat het overal voor v^nen de Heere Itreyd.

Jof. 6: I, 2, 3. &:c. Jericho nu Jloot\_de Foorten'] toe

,

encle ivas gefloten, voor het Aangezigtt der Kinderen If-

rails, daar en ging niemand tiyt , nog daar en ging nie-

mand in. Doe zcyi.e de HEERE tot Jofua, Ziet ik hebbc

Jericho met haar Koning [endc'] Strijdbaare Heldefi in

uiue Hafid gegeven. Gy dan alle die Krijgs-lieden zijt , zult

rondonime de Stad gaan , de Stad omringende een-maal:
alzo zult gy doen zes Dagen lang. Ende zeven Priejiers

zullen zeven Rambazuy?ïén dragen voor de Arke , enaegy^
lieden zult op den zevenfien Dag de Stad zeven-inaal omme
gaan : ende de Prieflers zullen met de Bazuytlen blazen,

Ende het zal gefchieden \ als men langzaam met den Rams-
hoorn blaafl , als gy-lieden het gcluyd der Bazuyne hoord,

zo zal al het Volk Juychen met een
"^

groot Gejuycb , dan zal
de Stads-muur onder zig vallen , ende het Folk zal der in

klimmen , een ygelijk tegen over hem.

NEDER-
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NEDERLAND.
OLeyden ! wel te regt een Spiegel aller Eeuwen,

O Leyden! die ons ftufvan dankbnurbeyd moet geven,

O Leyden! die ons leyd, en weylt als met der bf.nd.

Wat Godt al beeft gedaan in dit ons Vaderland

:

Aan u zo kan men klaar met Ilraël bemerken
Godts goedbeyd ende gunl1:,ziin kragt en Wónder-werken,
óDroefheyds boog Toneel ! wel waardig nog gedagt.

De Stad die was benouwd , van Honger men verlmagt:
Maar ziet , wanneer de Nood op 't bo» )gfte was gekomen

,

Zo fpeurd menOodes hulp zelfs in deWater-ttromen,
De Muur als met een kragt valt wonderbjk ter neer:

De Vyand vlugt verl^aaft, en doet geen meerder weer.
In plaatze dat de Stad lag voor den Vyand open.
Zo fchrikt elk door 'tgeclruys, en fteldbetopeen lopen
Waar door dat Nederland met vreugd wel zeggen mag,
Wy houden deze Stad Ichier zonder'Zwaerdof Slag.

^Bor. FoL 6r. Anno 1574. Is een PPonderlijke zaake {en wel
aanmerkens waardig

) gefchied in deze Nederlanden De Stad Ley^
den door den Spanjaard zeer (ierk Belegerd zJjnde , en tot de hoogjie

nood van Honger gebragt , waar door de Burgers zo gematterd
waaren y dat zy kwalijk langs de Straaten konden gaan : wanneef
de Stad nu tot de uytterjle benaurvtheyd was gebragt^ en geen ont-

zetJiheen voor handen te zijn^ zo heeft Godt -na zijn Almagtigheyd
de IVater-jironmen doen op-vloeyen., tegen alle Menfchen opinie: ook

Vifch doen vangen .^ daar 't voor de Ocgen onmogelijk Jcheen , en de
Stads-muuren laten om vallen . gelijk aan fericho gcfchiede ; maar
evenvjel voor den Vyand bewaard., op dat zijn goedheyd te meer^
dpr zoude blijken gevende den Vyand een verzaagt Herte , in plaats

van na de Stad te loepen
y
{die open lag y) zo is elk op de Vlugt

getrokken y komende alzo de Scheepen met ViHualie aan de Stad^
waar door de Burgers loé^gs de Straaten zijn geloopen^ met Brood
in de Hand, en hebben Godt gedankt , uytroepende Godt zy ge»

loofdy Leyden is ontzet , Welke fchoone en Heerlijke Weldaad in

Eeuivigheyd nog by ons ofte onze Nakomelingen niet behoorde ver-

peten te wtrdtn,

P 2 ISRAËL.
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ISRAËL.
GYHeer,gy Voert denStrijd,u moetmen daar voor loven^

Daar baart geen IterkeMagt, lictHeyl dat komtvaiv;

boven.
Als Hemel ende Aard', de Sterren, Zonen Maan,
De Vrome Nagt en Dag tot haaren dienfle Haan

:

Dan heeftmen groot geluk , dan kan men Legers dwingen
Dan neemt men Steden in, dan doet men groote dingen.

Wanneer den hoogden Vorft zelfs in deSpitze gaat.

Dan is 't dat Jofua zijn Vyand neder flaat.

De Zonne die Itaat Uil, den Hemel is bewogen.
En op een oogenblik met dampen overtogen

,

Geeft Hagel-fteenen uy t , en ilort den Vyand neer

,

Dit is geen Menfchen-werk, maar komt van d'Opper-heeni

Jofu. lo: 15, 16, 17. &c. Boe keerde Jofua weder , ende\

gantfch Ifra'élmethe7?2 , na 't Leger te Gilgal. Maar die vijf

Koningen zuaaren gevloden , ende hadden haar verborgen in
de Spelonken by Makkeda, Ende Jofua ivierd geboodfchapr

,

mits te zeggen: Die vijf Koningen zijn gevonden , verbor-

gen in de Spelonke by Makkeda : Zo zeyde Jofua : TFenteld

groote Steenen voor den Mond der Spelonke , endefield Ma?i-
\

nen daar voor om haar te beivaaren. Maar flaat gy-lieden

Tii^t Jlilley jaagt uwe Vyanden agter na, en jlaatze in de

fleerde en laatze in haare Steden niet komen ^ want de

HEERE uwe Godt heeftze in uzve Hand gegeven. Ende
het gefchiede doe Jofua ende de Kinderen Ifra'èls ge-eyndigt

hadden haar met cencn zeer grooten Slag te faan , tot dat 1

.zy vernieldwaaren : ende dat de overgeblevene die van hemm
overgebleven waaren in de vafte Steden gekomen waaren :

j

' Zo keerden al het Volk tot Jofua in 't Leger by Makkeda
in vreedc ; niemand.haddc zijn6 Tonge tegen de Kindereti

"\ geroerd* ^
.

NEDER--
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NEDERLAND.
At Godt voor Nederland heeft wonderbaar geftreden

Dat blijkt , en kund gy zien, tot op den Dag van heden,
ïnzondcrheyd , wanneer men Zeftien-honderd Ichreef, '

Alwaar zo menig Held en ftoute Krijgsman bleef.

De Zonne ftraald zeer fterk den Vyand in de üogen,
L3e Wind blaalt tegen haar, het Stof dat is gevlogen.

Gelijk een duyft're damp ; en maakt haar als verblind.

Zo dat d'Orangie-boom Boiirgondien overwind.

In Vlaend'ren is den Strijd zo dangereus begonnen,
[n Vlaend'ren is de Slag zeer wonderbaar gewonnen

,

Tot 's Lands behoudenis , den Vromen tot een vreugd

,

Zingt Lof den grooten Heer, en zijt in hem verheugd.

7 Bor. Fol. 40, 41. hl 't Jaar 1600. Heeft dejz Hoog-lof-

felijke Prince 'van Orangien in de Heerlijke Vidtorie van
den Bloedigen ende vcrfchrikkclijken Slag in Vlaenderen
verkregen , niet zonder merkelijke gunfle van den Op-perjlen
Kiijgsman hier boven , dewelke niet min ah teji teyde van
Jojua in 't Spitze van den Strijd is gevjeejl , die ons met
ijn Zonne is te hulp gekomen , en heeft hem met klaarheyd
aan den Hemel laten vertoonen , zo dat hy met zijn Stralen

den Vyand haar Oogen verblinde. De Wind (j:ils een God-
delijk middel^ is haar tegen gegaan , ende heeft op-gebla-

zen ; alzo dat het Stof is gevlogen als een dikke Damp en

ii duyflernife: Want den Vyand heeft tegen de Zonne ende
^Tj het Stof ?noeten aan zien, het welke haar niet weynig en
verhinderde. Voorwaar , merkelijke Tekenen van Codes

:;;i
^tmjle , ende is eyndelijk in zodangereuzen Slag de Vidtoric

aan des Prineen zijde gekomen , ende alzo met Ifra'él een
Cchrik voor haarc Vyanden geworden.

P s ISRAEI^
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I S R A E L.

Tr\ En Vromen Jofua, die Godt heeft aangebeden,
-*^Heeftvooi:desHeerenVolk met groot geluk geflreden,

Hyflaat het Heydens Rot, en brengt haar onder voet,
Hy neemt haar Steden in met weynig tegen-fpoet;

Hy voerd des Heeren ftrijd , heeft wonder groote Zegen,
Slaat Koningen ter neer, en doet zo aller-wegen.
Wie tegen Jofua hartnckkig oppozeerd,
Die brengt iiyhaall: tot niet, verwind haardoor'tZweerd:jj
Hy heelt het vreemde Volk voor Ifraël verdreven , i

En brengt haar in het Land , dat Godt hun wilde geven,
't Welk Mofes was beloofd, en lange teyd voorzeyd.
Hier ziet men Godes gunft, en zijn'Barmhertigheyd.

Jof. lo : 56 , 37. &c. Daar na toog Jofua op , endegantfcb

Ifraël met hem ^inn Eglon na Hebron : ende zy Krijgden te-»

gen haar. Ende namenze in , ende jloegenze met dejcherptè

des Ziueerds , zo haaren Koning , ah alle haare Sieclen ,ertdc

alle Ziele die daar inne ivas , hy en liet niemandin't leven
overig blyven , na alles dat hy Eglon gedaan hadde : endó
hy verbandenze ; ende alle Ziele die daar inne vuas. Dot
keerde Jofua , ende gantfch Ifraël met hem na Debir : endt

hy Krijgde tegen haar, Endo hy namze in , met haaren
Koning, ende alle haare Steden , ende zy fioegenze met dè

fcherpte des Zzveerds y cnde^verbanden alle Ziele die daa.

innê vcas, ende hy en liet geen overige overblyven, gelijk

als hy Hebron gedaan hadde , alzo dede hy Debir , endehaa^
ren Koning , ende gelijk ah hy Libna , ende haaren Koning
gedaan hadde. Alzo fioeg Jofua 't gantfchen Land , 't Ge-

bergte , ende het Zuyden , efide de leegte ende de afioopiri

gen der Wateren, ende alle haare Koningen , hy ailietgeerA

overige over blyven: jahy verbande alles zvat Ade?n haddc^

gelijk ah de HBERE de Godt Ifra'th geboden hadde,

NED£R<!
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NEDERLAND.
WAnneer men Nederland in alles wil gelijken.

Voorwaar, 't zal llraël in weldaad niet bezwijken:

Hoe Strijd den Vromen Prins, wat heeft hy al gewin,
Hy neemt met Jollia in 't kort veel Steden in.

ed| Teld eens de Jaaren op van d'eerfte Reformatie,
Tot nu in deze teyd , waar is 'er zulk een Natie ?

De Wapens zijn een Krans rondom het lieve Beeld,
Van onze Jofua , die 't Land heeft aangeteeld

:

Die door des Heeren kragtveel Steden heeft gewonnen.
En is met Ifraël door weynig Magt begonnen.
Maar van den goeden Godt gezegend en verrijkt.

Gelijk als 't aan den Dag voor al de Waereld blijkt.

Men keft in deChronijkenmetzvat een kleynbeginzeldat
deze Republijk van Nederland in vryheyd i<gekojnen , %vel'

)i\ kern Inwoonders onder zzvaare Tyrannye hebben gekeft

:

lii gelijk de Kinderen Ifraëh onder de handPharaos , ende dat

Godt ( in gelijkheyd') voor. Nederland een Mofe heeft ver-

wekt : den Hoog-beroemden en Lof-vjaardigen Prinee TFil-

helmus Zaliger , uyt den Huyze vanNafauiv , die voor het

verdrukte Volk ten Strijde is gegaan : 'Ende naar heme en
Godvrugtigen Jofua ; wiens zaligegedagtenife nimmermeer
moet vergeten zijn , die onze Landen heeft uyt gebreyd, die

de Steden heeft gewomuti , den Vyand verflagen , ende ons

door Godes goedheyd tot een beteren ftaat gebragt. Waar
voor ivy den Heere met Ifra'él moeten Loven ende Danken ,

ende hem dienen alle de 'Dagen onzes Levens,

P4 ISRAËL.
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^l S R A E L.

"r\Es Meeren hand verheft diegeene, die hem vrezen
^^^^ Hy bouwt haar Muuren op , gelijk wy kunnen lezen:

Hy heeft een Wonder-werk in Ifraël gedaan,
-En met een groote lull: de Schaare voorgegaan.
Nii zit des Heeren Volk geruftig in den'Lande
En woond des niet te min in 't midden der.Vyande

,

iLy leven zonder zorg : maar (lacy
!
) Ifraël

Betoond geen Dankbaarheyd, en word geheel rebel.

Zy treden van den Weg, die Godt haar had geboden.
Haar Vyand hun verleyd, zy dienen Itomme Goden,

'

Waar op dat is gevolgd veel jammer en verdriet: -

Zo dat gantfch Ifraël hem nu bedrogen ziet.

Judic. 3: i,a.&c. Dit nu zijn de Heydenen , diedeHEE\
RE liet blyven , o?n door haar Ifraël te verzoeken ; alle die niet

en ijüijlen van alle de Krijgen Canaans. Alleenlijk, op dat de.

Gejlagten der Kinderen Ifra'éls [ dit ] ivijlen ; op dat byze den
Krijg leerd, ten minjien de geene , die daar te vooren niet van
tn wijten. VijfVorflen der Fhilijiynen , ende alledeCanani-
ten , ende de Zidoniers , ende de Heviten , ivoonende in het Ge-
bergte des Libanons : van den Berg Baal-He7inon , tot daar
men komt te Hamath. Deze dan zvaaren , om Ifraëldoor kaar
te verzoeken : op dat men wijle , of zy de Geboden desHEE-
RENzouden hooren die hy haaren Vaaderen door de Handvan
Mofegeboden hadde. Als na de Kinderen Ifraéls ivoonden in 't

midden derCananiten , der Hethiten , ende der Amoriten ^ en-

deder Phereziten, ende der Heviten ,endè der Jebuziten. Zo
•namen zy hen derzelver Dögteren tot Wyven , ende gaven
haare Dögteren aan derzelver Zoonen : ende zy dienden haa-
ren Goden. Ende de Kinderen Ifraëls deden dat kwaad was in

de Gogen des HEERE, endevergatai den IIEERE haaren
Godt: ende zy dienden den Baalim , ende den Bofchen, Doe
ontftak de toorn des HEEREN tegen Ifraël, ende hy ver-

^ogtzx in de Hand van Cufchan Rifchataïm , Koning van
Mefopotarnien, NEDER-
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NEDERLAND,
MEn leeft een Oude Spreuk , ook waardig te bedenken,

Dat Wellull en de Vreugd de Landen dikraaals kren-

Wat is 'er menig rijk in Weeld' en Luft geweeft , (ken^

Dat nu verdorven leyd , en daar men is bevreeft.

6 Nederland ! hier is een Spiegel voor u üogen.
Aanziet u Broederlchap, en zijt 'er mee bewoogen.
Gy zit nog in u l.and als op een Gpuden-boom.
U Vyand is rondom gelijk een Water-ftroom.
Gy woond beneftens haar, gelijk als d'liraè'lyten.

Och! wild den Gulden-teyd^iiet zorgeloos verilyten.

Vermits het Ilraël zo menigmaal bedroog.
Weeft dankbaarden vreeft Godt^enhoud eenwakend Oog»

Is niet dit Nederland zonderling vanGodtbezvaardvoor
zijn Vyandenl. het welke midden onder dezelve is ivoonende

^

gelijk d.o Kinderefi Ifra'èh onder deCananiten, Och! dat wy
ons niet en vergrypen in de Jf-goderye, ende de Weldaden
des Hceren vergeten , gelijk die van Ifraël hebben gedaan

,

waar over de Meere hem vertoornde , ende zijn Volk verkog-
te onder de Handen des Kofiings van Mefopotamien. Want
ziyt vryheyd komt dikmaalweeldrighe'sd y ende uytweeldrig-

heydfpruyt vccliijds moetwille , ende moetwille veroorzaakt
Zonde , ende de Zonde baard de Straffe des Doods. Wat is

*er menig fchoon Land ende Heerlijke Republijk , zelfs van
onze Nabunren , in Moord en Brand gefield , ende van den
Vyand tot Steen-hoopcn gemaakt, die in Vreede, Weelde

^

ende in Wellufi des Levens hebben gekeft. Waar dat men
ziet , zo wel iii 't Zuyden als in 't Noorden , zo zuel in V
Oojien , ais in V We/len , men vind 'er klaare Spiegels , die

ons tot opwekkinge dienen , al eer wy met Ifraëlen met onze
Broederen onder de Spaanfche Medianiten zverden verkogt.

P 3 ^i^'
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(©jphjefefeinge tot ©aufeöaaröeptr*

B Uygt neder Hollands-volk, met Zegen overladen.
En Zing den Heeren Lof voor al zfjn groote daden,

't Is nu de regte teyd, (laat eens u Oogen neer.

Ziet op geen vreemd Geweft, nog dool niet al te veer.

Hier is een fchoon Toneel , wie kan het al verhalen

,

Hier is een dubbeld llof, zelfs binnen uwe Palen:

Hier is des Heeren gunft, hier is zijn Wonder-werk: '.,

Hier is de zuyvere Leer , hier is de Waare Kerk

,

^

Hier heeft hy overal zijn goedheyd willen toonen

:

Hier heeft hy onzer Land , met Vryheyd willen kroonen

,

Met zulk een overvloed dien ik niet zeggen kan

:

6 ! Buygt met Ifraël, en bid Godt vyerig an;

Daar is in deze teyd een wigtig (luk voor handen.
De Vorften zijn by een uyt verr' en vreemde Landen,
Het fcheynd of 't Godt beliefd, dat naar een lange Streyd

Het Herte van den Menfch ten eynde word verbleyd,
'

Dat ons dengrooten Heer met Vreede wil befchenken
In onze Vaderland. Wel op, wild regt bedenken
Hoe vriendelijk dat hy oyt met'ons heeft om gegaan.

En wat hy in het Land al Wonder heeft gedaan , (tig

;

Buygt neder voor zijn Throon , en dankt den Heer Almag-
Bid met een reyn gemoed geduurig en aandagtig

,

Bid om opregte Vreed', bid om getrouwigheyd

,

Bid om een vaft Geloof dat niemand en verleyd:

Bid dat ons Godt bewaard voor Tweedragt in den Lande

,

Voor valfch bedriegery, voor Zonde en voor fchande,

Voor al het geen dat ons naar Ziel en Lighaam deerd

:

Dat gun ons 't Eeuwig Ligt, die alle ding regeerd.

Chrilte-
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Chriftelijk Af-fchcyd,

<$^fit ten ^ali0e uptgang toan tixt

E En reynen zuyverHert, een onbefmette Ziele,

Die kan met groote vreugd voor Gode neder-kniele

,

Die ftort zijn klagten uyt voor zijnen Bruydegom,
Die roept op zijn vertrek : ó Heêre Jelli kom

!

Gelukkig is den Menfch die 't zelve werd gegeven.

Zijn uytgang Zalig is, hy komt in 't Eeuwig leven,

In 't Nieuw Jeruzalem, wiens Straaten zijn van Goud,
Diens glantfch dat eeuwig blijft , en nimmermeer veroud ,

Alwaar geen Zon nog Maan,geen Sterren meer en blinken.

Alwaar men uyt de Stroom des Levens dan zal drinken, .

Daar ook geen duyft'reNagt, nog koud' of hitte koomt.
Alwaar des Heeren glantfch het alles overftroomt.

Geen Ziekte, peyn of leed en zal daar geenzins wezen.
Men zal in vreugde zijn, volmaakt en zonder vrezen.

Een vreugd daar Duyzend Jaar zal wezen maar een Dag,
Bedenkt 6 Chriflen Ziel ! hoe of dit wezen mag.
Hier is de befte Vreugd llegts na een weynig Dagen, .

Een zwaar en laftig pak, men kanze niet verdragen.
Hier is het Snnren-fpel en al wat Vreugde hiet,

\\Jannéer het lange duurd niet anders als verdriet:

Hier is het voor een teyd, hier leyd het haaft ter neder.
Hier komt na Zonne-fcheyn dikmaal een groot Onweder,
Maar in dat Hemels-huys daar is een Vreugd bereyd.
Die niemand en bezwaard, en duurd inJEeuwigheVd.
Het welke noytgeen Menfch op Aarden heeftvernomen.
Nog oyt in ymands Hert of zinnen is gekomen.
6 ! Dat men deze Vreugd en deze reyne Stad
Een oogenblik aanzag, of maar een Uur bezat,

\Vy
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Wy zouden 's Waerelds-luft met al haar ydelheden
Verlaten , en gewis door d'enge Poorten treden

:

Wy zouden Godts Gebod wel beter gade flaan.

En op een ander wijs voorzigtelijker gaan;
Het Hemels Paradijs dat zoud' ons meer behagen.
Indien wy maar een Uur haar Heerlijkheyd aanzagen.
Geen Menfch bleef op de Aard', de zoete Melody
Die trok ons al-te-maal uyt deze llaverny,
^t Gezelfchap datter is , dat zoud' ons zo bekooren

,

Dat wy ook na het Vleefch niet langer zouden hooren;
De Aarde zoud' ons zijn met al haar fchoon cieraad

,

Gelijk een vuyle Het, die eyndelijk vergaat.

Het Nieuw Jerufalem met al zijn Goude Straten,
Daar Liefd' en Vreede woonde wie zoude dat verlaten?
Wy zouden meteen vreugd uyt deze Waereld gaan,
Geea Menfch , geen eenig Menfch , en bleef'er llille ftaan.

Wel op , o reyne Ziel ! al kund gy 't niet aanfchouwen

,

Wild vry op deze grond u Zaligheyd vertrouwen.
Het zal veel fchoonder zijn dan als men zeggen kan.
En tot een klaar bewijs, aanfchoud den Hemel an.
Aanziet het Firmament, dat zal u onderrigten,
Aanziet dat Hemels-blaauw met al die fchoone Ligten

,

Dit is het buyten-werk, wat diend 'er meer gezeyd!
Wel Zalig is die geen, voor wien het is bereyd.
Die Godt daar pryzen mag,en eeuwighem verzaden. Cden,
Och ! wild het drekkig Kleed, h et Waerelds-tuyg verfma-
Het is niet alsgymeend, 't is maar een valfchen fchijn

,

Let we] ! want op het end dan zal het ydel zijn ; (ne

,

S^choon ofgy'sWaerelds-huys met vreugde meugt bewoo-
En zegt: wat is het loon, wat is haar gulden Kroone?
Wat is haar Roozen-hoed? voorwaar het is de Dood,
Die niemand niet en fpaard, het zy dan klevn of groot.
Die met eenfcherpe Peyl geeft Doodelijke iteeken,
Hy weet al 't zoet vermaak zeer haaftig af te breeken,
Hy fcheydet al van een, de Moeder van het Kind,
Als 't Glas verloopen is, hy neemt al wat hy vind:

Daar
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Daar baat geen groote Schat , men moet het alles derven 1

Al wat op Aarden leefd dat moet in 't eyndefterven.
Geen Man is met zijn Vrouw zo lief en vall gepaard

,

Die deze felle Dood om reden wille fpaard.

Hy neemt het Leven weg, geen Menfche heeft 'er tegen ^

Hy is een ftrenge Vorll: , hy laathem niet bewegen.

Hoe dat men klaagt en kermt^en d'Handen t'zamen wringt.

Och lacy ! 't is vergeefs , de Dood het a'iles dwingt.

Rijk , Arm , Jonk en Oud , 't moet alles voorhem buygen

,

Dit is des Waerelds-end% dit kan u klaar getuygen.

Zo menig Jonge Maagd, zo menig fterke PÏeld

,

Die midden in haar Jeugd ter neder zijn geveld

;

Dewelke onvoorziens zijn van de Dood beiprorigen.

En eer het ymand dogt in haaften weg gedrongen.
Gelukkig is deMenfch die hier opregtig leeft.

De Liefde en Geloof in zijnen Boezem heeft;

Die
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Die tot dtn cynde toe daar in ook kan volijerdc-n.

Die heelt het befte lot: want hy zal Zalig werden.
Wanneer hy Godd'lijk fcheyd van dees bedroefde Aard,
Dan zal hy na den Geeft zijn eeuwiglijk gepaard

,

Met zijnen BruydejTom, dai zal hy niet meer fterven:

Maar 's levens "Gulden kroon genadelijk be-erven.

In 't Hemels Koninkrijk, dat nimmermeer vergaat.

Daar noyt geen wrange fpijt den Menl ch om 't Herte Haat

:

Al waar geen Neyd en leeft met duyzend flimme treken

,

Al waarmen van geen leet nog droefheyd weet te Ipreken

,

Daar Vreugd de volheyd is, daar zal des iieeren Vriend
Geftadig zijn verblijd

n"^

die Godt hier heeft gediend:
Daar zal het Heylig Volk des HeerenLof vermeeren.
Wiens uytgang Zalig is, die zal daar Triumpheeren.
Dit gun ons tot beüuyt den Vader uyt zijnThroon,
DoorChriftus onzen Heer, zijn Wei-beminden Zoon.

GEB E^d7
Over het EERSTE DEEL,
Spreekende tot Godc over de Verdor-

ven Natuure der Menfchen, hem aan-

roepende om trooil ende byrtand.

OCcutaige l^aber ! \sxkn^ an&egnjjjcïijFïC gacböciiti

gcnb en traulaeöcm uptfpaiijtit ban beno^prrang tot ben

^^èbcegang ber S;annc/ infeii^ genabe enbc t!;:ïenbeüjü^

geub il^^emeï entie ^arbe beebulb, ^ geoate a5abt! bit

aïlé dingen nogaebeitïeren/ amu.^elfs Fjeöt gefctjapen/

OP bat gil baar timi saubet gc-eerbenbegebieiibtuerbem
c0y tit ben JlSenfcije na uliien Cben-öceïbc tiaben alle

Creatuuren in i|eerii}ftBeub cnbe in ^cöaan&enb Seüt
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jcfcönpen / niet aï^ JDicrboetigc (Dieren/ niet aM l^if'

tcjjeninbe^'ee/ no0alslt>aoeïenontieeöeni^enieï: maar
§eöt een rebeïijft ^l^enfilje öi^niaatit/ aansienhjfi enbe

jgcjiaön/ met öcn ï^oofbe üpiuaarti^i naöen ^emei bee^

Jeben/ Dy bat ölï sowbe aanfcl)aiiliienbat.^ctj0Dne«ïit^

geftretite (Captjt/ bot 0ïinfterenbe diamanten» 6?})»''^

Sem ïaten bennenigluilbigen als get ^anbaan ben o^e^

er ber ^ee; u nntnemenbe en feeeriijüe ^agt fjeüt gp
jeer JJ^onberfiaarïrjli pier in geojjienijaarb ; Inaar bao?
be J^enfdjc fcftulbig ié/ om u boa? smfteenuytmunten'
öe !E^eïbaab o^n-egt iTepoo^saam en (IDanftbaar te 3rjm

3il^aat o iFjeere! goe 5ijn ton albu^ berteub: ööei»^i}ct

gantfcge èefïagte ber jfBenfcften aïbu!^berba:ben^ Ijac

Bomt pet ((éöocbea?abtO battüunaua3ebabenniettail^
ïen hmfteren/ enbe na u toeïüeftagcn niet toanbeïen t baar
gu nogtané .;nïft een getroutoen en öarmïiertigen =Daber

5|ijt: geïp' ai^ ^abib gctnjigt/ batua3enabe en ^arm=^
Öertigfteub gebunib tot in ber Ceutoigöe^ïb» l^an toaar

ftomt ban ^uüi een afgnjsehjften ^o?n-put / toaar «pt niet

anbee^^en bioejib aï;^ ^onbe cn^eg^ttöe 5 taeïfte ^oiibe u

/

Ut beh^ïbceöoogftena^obtsijt/ 3eerfcö:iïJïieïrj!i Kunnen
trertoojnen. lHaaröb,:ienbè!nfte6obt! taanneeriKaïbn^
fp^eelie/ 50 ftomt mn ebenbao:ngenabe te binnen/ ban
liiaar bat bese fl:inlienbe £onteune sijn ooifp^^ont! geeft»

#cö! taiei^ gti/ unt toienbe^eng^oeïber^onbeni^ge^
fti^ooten^ 3onben nu be heeften op ben ï^eïbe baar taeï

00 :3aaft ban Btjn/ of be ^iffdien in be %tt / of souben eeni*^

ge anbere ol^nrebeïijfte ^cgepseïen bese berbo:ben 3^atuu*
reöeftbenboa:tgeb:agt? |^002taaar/ onfcpuïbigstjnooff:

mebe aïïe be Ê^ogeïen W onber ben l^emelbïiegen/ enbe
mtfrtjuïbig 3fjn be ^iffdjen in betree/ onfrijuïbigsijnaïïe

<0nrebeïijiieCreatuuren: maarïacu! ben fcguïb ban besc

fcganbeiijtje baab moet get aïberpeerïij^ïfïr ^clftepsei/

bat op berbarben leeft/ gebuurig blagen/ pet ineifeiè ben
JlSenfcöe/ Ut ban ben goeben o^obt na3ijn€ben-üeeïbe
taa^ gefcgapen ï^eplig enbe SegtbEerbig/ een i|ecr ober
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flffe^/ totemïcbentïe^ticmjöabbc: ecnïtaniiiginöci'

H:uft-galie/ oun05d aM een <ï^uulie ^ ïcbcutie bmttamer
na öen \Sii\k bcé ^itiEröaagjten, il?it gcm ii öesen ^tiuft
ober 0ntftï:ongen / betDEïïiE gct gantfcljé a3eflaiitE öEi

^EnfcljEH aan-WlEEft/ EiibE inct tmtnamcmm ^tmtxn
0bEr-fto^tE/ lipt ïmtn^ eenigE i^abaarb^iE^ i^ gEfp^atEr

öECEutaigE^^ErtraEmEniffEaliEraïïE* Stcftl hiïEEn50utiEi

niEt lilagEu eh ftErmen 0bEi: tiEse ftEti20eftiE fïanb^ luiEEr'

$0UbE sgn CïEnbigljEpb b00: ben 3^EErE niet IniïiEnöeïrEn^^

mn/ Enbe niEt uyt-mEpcn: ïfEt i^ m\st berbo:bEn Mü^
tnuït/ ja 't ii 0U3E UEi*bo?liEn J^atuuue/ biE hm 50 af=:

ïteEngmaaftt/ bat top bErftEEEbeiJ^EgEiimgaan/ bat top

af-toïjfiEn ban u/ bie bEnKCEbEnbigEn 60bt sijt / Enbe b00:=

ïEn in bE Wmiti/ En50EltEnbaarm0n3ÉÏfEnïEn(Cra0fl::
ja 0n3E ^0nbEn5Ön'ti|EEtE/ biE n En 0né ban malïianbE^

rEn fcÖEpbEn/ 0n3E ^0nbEngEbEngEtuuc[enï!^ tegen oné/
tat top niEt toeerbig en 3tjn utoe ^aniiftertigljienb beeï^

agtigte^ijn/ ttmtitha/ 3(50 biE groatefeabaarbigtjrpb

tnbE i^EifcÖE E0nbe ban txn^t ©0a:-0UbEr^ in hm 1?ara^

tiiJSE upt gaar epgen mocttoiïïigöcub i0egaan/ aïïeen

t0t gaae b0eïtoit gebbenbc/ 0m u b0[maafitE g0ebQenb
gelijU tt toESEn/ b00,: toEfftEa^erb0:bentBepbtop00f!nag

]bagEiïjft^aangEb^0ngEn ta0^ben/ EnbE tegen utoe .ïDaje^

pept 30nbïgEn upt onsE EpgEn beefteerbe en 0003e toilie/

50nbEr bat top EEnigE be minfte 0023aafte tEgen u^obbE^^
ïpE ]|Epïigöenb ftunnen in ftzengén: toant top boo: bat

ii|00gE EnbE itegtbeeubige ïtegt fci}uibig flaanin o^aoben
(êeutoige l^erboemeniffE ; enbE 30 gn mEt ons toiïbEt in 't

(^EiigtE treben/ top 50uben0pfeup3enbennieteenegeü^
Ben te anttao0:beri : top 3ijn (^ién-bup3enb ^aïenten
(cl^ïbig/ en fteböen niets' 0111 te betalen. J3^p3pn ï5ent*

meefteï*^/ bie onseCoinptöimi 30 öe]&benfie3toaaeb/ bat

toanneer alp be t^eere tomen 3aï/ ombanon^iSeetiénin'
ge te b0:béeen/ top alle unt b^Ee3e sullen bïugten in be
^jjeltinften enbe ^ergEn f toant 30 be ïiegtbeerbigftÉ

inautoelij'è^^ sal beöaaben toö^ben/ toaai* 3aïbE<0ngerEg^
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y tigctoiiberfcöenen* J[Baarüi^rri*c!gcnabigc13Vaber/na-

lEiJ
tcmaal üip in sufi! een eïenöige berbo^ljientfieïiti gebaUen

% Sjjn/ \i 'er ban nieutoer^ geen genabe boo: onse ^ielc

öm tcbintïen? i^ 'er ban geen goape nog traaft tóua?otitielij<

M ftegoeböenb: sullen tan ban berfiaulTienamu aan te roe^

tnl
pen / als^ af baar nimmennecr barniljertigfteub boa?

% Öanben foa^^ JBeen/ neen/ gaebertieren en tuelbabigë

mf éaber/ u gaebgenb renftt ö^ni ban ben opgang tat ben
nebergang ber 2-ohne/ gn 513 1 00^ in ^annt}ertigtjeuö

enbe troulue : taant gn gcbt ans gefcljanften een ^niybe^
gom bal goebljenb / taiené ï^ertè ban bperige '£iefbc ïi:anö

tegen sijn ïlptberftaomi '^i\x^\y / ja taienö lÊCiefbe fterfter

^,, is tifê be^oob /t\t ftomt ^eer tfaoftelijtt anè ten gaebe / \m
' fieclétanscïlranttöeben/enneenitanse.^hiertenappem.
3?aaraniï^eere/ ifttoüopftaan/ en5aelfenmönB:ienb;
maar toaar ;al Ift saeften / Ut geenc txitmn öeminb : taant

guiébe luft mgriesi^erten* a^eeftinntcftennen/ üintjn

Jl,,

êjiénb / taaar gy taenbct / taaar gn ruftet m ben JBïbba^

\; ge / op bat lö niet ïjcrtaaarb^^ en bertaaarb^ en boaïe in be

f„; ©unflerljenb be^ .Bagts* ^iet/mijn ^jienb gn 3ijt iii^ïxnn/

'^: }abcfdjaanfteanber^uu5cnben/ utae vi^ogen syn gelijft

JIJ

aïö <Buuben-aagen : siet/rhijn ^2ienb gn 3ijt fcöoon en lief-

je feifjft / een l^ioeme te ^aran / enbeeen Saose in 't^al ; ge*

-/; ïp een^Cppel-baom onber be iJ^ilbe-boamen sflt gn ao^
',: ter be bonnen/ gn ïeybetmninbell^ijn-Mbertatinrjn*'
Ij trer berfttaiftftinge/ en be tóefbe i^uöaniere ober my.
^ijn ©?ienb fp:eeftt tat mn / mijn l^:ienbinne mijn
^cgoane / enbe feamt gertaaaib^ : maar taié i^ bese / bie

boa :ftamt afê ben^ageraab / (djaüne als be .ïBaane/ unt^
bcrltoaren als be ^anne / brrbaarlijli ató be ^enMcgerp^
te 5 ^tt \i be Sanne ber (èeregtigfteub / öet iè be frfjaanfte

J(

anber be jCBenfcgen-ïtinberen/ get ii be ^cane 6abt^.
ï^eere Sefu gn 50 1 bienïieffelijftenïfenlanb/ ïfeeriijtiitiu

.èaam/ berfcö-iftMrjHi^u.ïl^ajeftépt/ gn/ an5e53:uö^
begom/ gaa:b]5ct Magen ban ofn^/ tap roepen tat 11/ bén
lail: flnser ^^onben biuftHen an^ : %zut laat an^ niet onae^

Q traafr
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gétraafi: üan u af-fcöejiben/ bcrbuïti an^^mct Opecfteïijl^e

êabcii/lniït aa^c ^icleii genegen ban öe '^tttz brr l^dfcöe

^iange. ïfcccc treilt iTnon^/ salaai^nilttn/ taiïtaafiöe

pkgen bennintrtrcn/ óic 50 sVaaar ön-topitiLnï^aïscieg^

gen; tonta^a,:iage/ ^?cftiïcntic/ i^öUeran^ujitgcflait/

ja gtt frijcunö 7 bat tóp ünbee ben ïaft ban bïcn moeten fe^

3Uiijuen : baarom ïaat u ^annOcitigljEpb bag eaemcn te^

gen tjet a^a:beef/ en fianit on^ nietuliTcgenabeteQuïpe.

ê-i 3ijt imiher^i bien 5eiliena3abt bicbeïiinbcrenfïiracM

5a nienig-niaai tjeïit neDaïyen / ^t ai be a^absxiiige ïtamn-
gen beé a3u5:?en (Ceftaniént^ in tjaaren noob gcftöet 6n^

geftaaii. o^iö ï^ecue l ft itiit u !f)anben uut tot trefdjerniin^

ge/ luantinjum3cer8oagenaab:^ijngetlamen/ bel^nau*

ben niaüen Ijet te beêïe/ 511 fttüfien alle gei:aeïren0beru

ïiebe ^:unb : ïSe^n af/).*enn af/tat tfen X^abem toe/en ijEö*

öen nieté ober laten Mttben» o^ eeulirige gaebijtrib ! ftinib

g]ii bit beeb:agen? enóc bat oni be Eanbe bes ^t^M. ^
fctj:iHMf}tiè %ü\\^ \ bïe 5a b^ ^aeniljertige omogen an^e^

(^abt^ ftunnen abertnaïTien / bat Ijij niet jien taiï be anren^

nigöenb bec ^^anben / bat gu niet gaaren taiï bat Bugten

Enbe itennenber €ïenbigen/^bat tjngeen ennbe maften

taiï ban =ïB0a:ben/ ^:anben/ enbej^^taulxièn-fcöenben*

0^ ^0nbel gde gnitaeï'p 5Öt gu b0o? be a3)0gen a?0bts*

ï|eere gn gebt mi gemaaftt/ >sx\{^ gnons toeberombei*==

üeebent 313^p 59n Cao: naï^ ï^ou en J^toppeien/ ben
55^anb gebt gy baar m geftèeïicn/ taanneer gu baar in

tren ^>\\\\x ban u 6abbeïïjïie firagt fiiaaft/ 50 berb get
tx\ti in ït0;:ten tijb berteerb: 't ^uerber.^efïiïentie geeft
ïange tijb bu 0n5geb:anb/5^uerigeïï0oïenöebtguïaten
uut-ftranem ^cöïtere! ïianb ajj/ get ié genoeg/ ber
5^aaben getaïi^ beèïc/ bebeeïb ben fiaanbén€ngeï/ bat
gu niet meer Vergiftigt/ taant ome bjoefgeub fcgeynti

geen eunbe» ïlan be ^onbe («> o^abt!) u a3énabe txi^t

^armgertiggeub 30 berbimftcrenenberfileenen/ bat gn
geen gaebgeub nag traiitae meerWm^ ^ ^ genabige^a^
to/ tayBeerenan^ tatu/ tap öelgtoopentlDïï baai u

a3a>
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^obbcïfjfic jRl^ajefteiit / bat iup arme ja groutocïijrtc ^ on*
tiaren sijn: taant iuu öcü&cn alle gc.^^ontiïgt/ 30 tiiei de
<ébcri}röen aï^é trc a^höerbancn / 50 taeï öe l^eitrrs? aÏ!^

tic ^djaprn- ï?ae suïicn ton öit tnmncn berücrgnr?
ijc ^ïagch öie gii ober on^ 3fnb/ öie vöcpcn afémct cm
ftia'are 23a5Uïine uut/ öat ijrt on.scr ^onticn fcftuïti ip/

tiat topalso geflagcntoertren» daarom 30 iica*en ton on^
tot öen tö:aan utoer genabc/ en fmeeftbmr1.1t ^ertgron?
beïöftf öctocginge/ iiat gn on^ trog toiitin genaben aan*
nemen/ enbc suiïic 3£ieben ban on^ maften/ W in u
a?eöoben taanbeïen / bie n Itcgten enbe ^'eben gouben / op
bat be pagen/ bïe onGb,:nlïften/ mogten af-getocnbet

toerben/ènbe toji ban u a5obbcïijfte gocbtjenb met een ^tnU
^amen ^egen mogen obergeftojt taerben/ en Ijiee m*
wmM be ïieoonc bes SCeben^ ujit genabe ontfangê/^nten*

n:; E B E D~
Over het TWEEDE DEEL.
Godt dankende voor alle zijne groote Wel-

daden, ons na Ziele en Lighaam bewezen.

r\ ï^eerel €entoigeenbe^armöertige!^aber/ a^abeil^^ bea i^cmefê enbe ber 5Carben / ton banften u boo: aïïi^

utoe groote enbe ommtfpieefteïijfte Ö^elbaben/ txt gn
oné 30 gcnabeltjft aan t^iefe en ICïgöaam ftebt ftetae^eny

imonberöeub boo? bat groote en gctoigtige ftiift; taaar
0002 gn ons na ber ^leïen nnt be 6eefïenjfte ^unftemt^
tot \ytt Centoïge i:eben pebt obergrset» ^ i|eerel get i^

een !)^erft/ toien^ geiijfte nog in benfêemeï/ nog op ber
barben is graten of gel)co:b/ boo: tocïfte be ^^ïberünjfic
(laan gelïjft o^nnoseïe ülinberen/ en jijn bertoonberb/
niet taectenbe/ nog ftunnenbe boa:gronben/ op toat
maniere titit groote ©erïo^^singeinCeutoigljepbipgeo^

s Q a bi^
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tteertr* ^nu / öet t^ utae il^fjöl^uti / upt tttMm\x tiEt

^upjEïmgen maet u %n\ \\tx.im\^\\it liieri?cn/ uyt öcn
^anb üan alie öie u h^eesün moet ptt g^p^esen snn in

öcrCeulnigöepti / oljermit^ gii u ï^epdg Jli)oajti en €iiah^

igcïium rat aiij gefe:agt gefit/ eii laat l^et itlSxt 50 aber^

hiocbig boa,: 11 ^etroultje ^ienaaré onber an^ ;^?etiifien*

H^p moeten met öen Jpjapö^"^t seggen : üBat fó ïjet ban
txxiif öat gp u seïben en u i|eerïjiftÖ!n?^ fioben anöere

lamu on^ opeiifiaarb / entre beileenb m\i 6e ^unbect 1^:eöi^

fiadt ban u ïlepüg entie ^^obtreujft 5^0020 / get tiidli öe

liragt ii om feafig te maikn/ trie't in opregtigficiib en

mefhiaaren a^cioobe aan neemt Wyi roepen upt met ïiip^

teuftemme/ enbejeggen: ^eer ugdetigeniïi^ groot /en^
be lï b,:ienbeïiiftÖenb ftreftt tot fioben bc ïl^ollen» KCof 39
« l^aber trer€eubJigl)epb/ bieon^eenCeuUiige^ersóe^
«inge boo? be ai>;Oiib!egglnge ber ai^ereïb gefit geo^bon^

neerb» ^of suu/ ó(6abbe!ijfte2'oone/ b!eboo2on^5rh:
513o:ge getoo^bcn/ ^\t gft.ï^anbfcg^ift on^er ^nben
geeft fietaaïb / W nut ben googen éemeï 5ijt neber-gefto^

men/ en ten gebaante ban een ^iehft-finegt gefit aange^^

nomen/ öïe be Jl^erio^singc boo: aiïe^aetbeerbige boï^^

Itomen gefit te toeegfgefi,:agt 'tófspn^^^o^eeft/ bie on^
bernientat/ Ut tm^t ^rten 5Uï!berb/ W tywf baarbig

maai^t/ ominbeJBcgenbe^ïfeerenteUïanbelen/ bie on^
tot trooft in alïe^Trifiuïatie/ enbceenbaflbertroutaenm
lien ^eïoobe boet gefifien* l!af?;nn/ ó^epiige^^ïebnï^
tïigge^/ ban een enb^ o^obbeïijft Wtim/ taüton*» utae
atrae^ienaaren onbergouben met a^^èeiteïijffe ^pg^e in

tre^e 53?ereïbfcge Jl^acftijne: geïijï! gn ben #?opgeete €^
ïïam 6efpijft en geïaafb gefit/ boen gn een grooteïïeti^e

faao2gcm gxibbe/ tailt ooli afto on^e^ïeïe ^pg;en op bat
Inn in bc gcoote ©emeïfcge öeyse in be#aeftrjnenieten
berfmagten : geïgfe nn gct ^?oab boo? u ilptberltooren

©oTft SUfrael^ ban bcri i|emeï gefit ïaten ïSegenen/ iaat

aï50 bat o^cefteïgfte '!B,2oab in bese (aatfte Ceutoe ujit w
tuen ^obbelpei;! (Cg:aon bïoep^n O]^ mi/ ai^ een gebnu^

rige
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rfgc ^tof-reötn / op tiat tau tat ben cpntrf tot mogen bal*'

flanbigóïtibem l^ecrcfcfu/ anticröautïan^maiica3cefte^

iijnccti -CigöattnicnjiieiKïaticn/ giian3e'^\:"untiegam/ cn^

tic tu^i uUic ^ni^itï/ ïaat u ICicfbc ca lr:antFenüe gïacti

iTïct lierniintocn/ nmtiatgjiisïet/ batulue^juuöteu'
nig !uft geeft tot bea3eefteajiie.^i;iiJ5e: ö^nbelü ihet on^
niet naae an;e^'ontien/ niaarnaiitacgraatei:ïefbeentïe

^annliertigljeuti» ^eüiaarb ons boo: beiicubenbe a3ec^

(len/öic Cngeien bc?^ 3[igtó fcgeurien te teesen : maar in tarr

feaaö liïaautaen bes l^unbeïsf ïjébben ; boa: i^erber^ / t\z

Ijaau untbienbigm ^J^cöaaji|-lïlcebeuen bcetaonen / maar
nitoenbig grupenbc JPoibeh .^iju/ bte be %\t\t berfcfieu^

ren» '23etaaarb an^ oaft boa: aiïe aanioftseïen enbe soet^

fctjennenbe ïuften be^ 513ereïb^ / gu Oeöt oné .-.um een groo^

te genabe öetueseii / bat feii rebeïijtie jfeenfcljen stjn

nefcljapen/ enbe geeft ons onberfdjepb ban goeb en^c

Êtoaab / ja openbaarb on? litoen ï^euligen W\\\t / öcc enbe
oji \sxüt maniere Inn \\\ be^ell^ereib^uiienïeben/ goeteg
be ï^emcïfcftc Wt^ met 3uuberi)enb moeten üetreben / bat

tap onse ^cöoencn mét ;ïl^afe^ moeten unttreüimi/ te

taecten bê ,;êcf|aenen ber vDnreunigTjejib/ obermité bc

f^ïaatse ^eiiïig iö / baar be ï;tegtbcerbige saï in gaan / bat

\i/ mbatifemeifcfieSemfalem* a?y geeft ons ttragt cnbü

flerftl)eyb in bit tepbeiijFic K£eben/ gn aberfto:t ons met
^cöoonQcub/ biaar boo: be jBenfcöen maïftanberenbe-

gagen/ gn begaaft beeïe'met ïiijftbom enbe ï^abe/ enbe

anbere met een rijfte en oberbïoebige genoegsaamljepb/
30 töt oofi nbien ïof in be teybeïijitc ^rmoebe menigmaal
toerbgeit]ao:b* (ï^n^tjt 30 goeb enbe b^ienbeip/ batguu
2onne ïaat fcfteuncn ober be^ocbeenïitaabe/ batgyu
bzngtbaaren liegen ïaat baiïen ober beïiegtbeerbige/ aï<

lenttjalben ié u goebtjeub- "looft en p,:ijftben©eere/ gu
aïïe sijne i^enïigf/taant groot if be goebjepb on^e^ a5obt^«

3[ooft beti ïfeere alle ^ejibeneh / piijfl l^em aïïe 5^aüten

:

taant sïjn goebgenb enbe troutae bermecrberb ober ou^
in ber ^rutaigö^ö» ^ sciebe (Cabt ! t^toijie taji met suift

Q 3 ^«u
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ttw graotc Wtxiiit öer genaöen amuingt srjn / tniït ané bog
üclnaareu / üat iuu tot gccner njb ftiimticïcn / tiat tan öcse
öraate enöc abcrliïacöige gcnaöe met en tiamen te mi?^^

ft^uuticn/ eitetatecnftcuii5eï|tEïïcn/ taaaraj^itie^antie

50uk magen nifteiL ï^eereöeöaebons/ taant anöerptau
bcrgaan : öe Jl^ercïn toanb seer liEffeïyé / be ^atan i^ tiftig/

nn5e eugen lE^ïeefcö ip fiegeeriijli / taji ijeöüen puïpe èan no^
öen/ o f taeröen ïigt aliertaannen ; geeft ams öie gènaöe/ bat
tan nimmermeer tot ^f-gaberne tiamen te ballen : maar
u aüeen ceren en bienen/ bat \m aaff niet ïafterïijti han \x^

toen ï^enügen 4,^aamE en fi^^eelien/ ïigtbeerbig afte ybei

gefe2utif!en/ ^iXi tan neerfiig in on^en ètröepb sgn/ ben
^afibatt) niet en antöenïigen/ anse i>aber/.3Baeber/ 4X^a=^

giftraaten en o^beröeben / enbe aüe bie ober an^ gejlieïb

5tjn/ lJeöaa:ïtjiie€ereenbei3eUerentieüeta)i3en* ^attap
nnnmermeer in cD2anïienfcöap nag in o^üerbaab en le^

ben/ oftetat^aab-flagïiamenteberbaflen. ïtere/ "bt^

gaeb m\é baa: Ut graate aanïaMenbe enbesaet-bertoa*
nenbe ^onbe ban^berfpel; taaar baa:tay in anse rpgen
HCigïfaam Hamen te ^anbigen / taeerbmt anse ï^erten al^

fë onHuufeöe lÉtuften en "üïxix-^t genegentöeben» èetaaarb
onrï bad: o^ngeregtiggenb /en boa: ^teeïen/ baa^ baïfclie

(^etuygcnuTe en fnabe ^'gteriïiap/ bie 3a beeie (egiïaa^!)

nn in staange gaat/ bao: aïïe öegeerïpöï^ïï^ttbieHtoaab

3ijn / enbe regen uta' «6abbelijiie taille ftrijben» ^tertit üwi
bou gcbuurig in ben a3eïaabe/ geeft xxwé öoben al f|et na^

tigftê / taeïHe i^ be -Ciefbe / op bat an^ vl5eïaabe oy be ICief^

begefanbeerbsg/ bat tan nui.it 'Ciefbsb^eesen/ nietaï^

^ïaben/ maar aïrï iünberen/ bat tan aïïe anse bingen in

lÖÜefbe boen/ in Eiefce ïeben/ enfee^m 1l£iefbe fl:erben:

op bat tap na Ut '£eben mogen abergaan in bie €mtaigt
en onepnèeiijfte^^^cugbe/ inbat^emeifi'öef^arabys/ a^
taaar tan 6übt ben #aber/ a5abi ben E-aane/ en o^abt

ben ^epüïTen a5reft/ in €eutaig|5rpb 3uïïen IO[aben en

banften» <èit gunne on^ ai te samen ben goeben enbe

bolmaaton ^t^abcr/ boa,a3efura/ C&,2iftura/ ^mem
Thamars
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INHOUD.
Hoe Amnon met Onkuyflche liefde op

zijn Sulter Thamar wierd ontlteeken.

0. Samtiel Cap. 13.

Nde het gefchiede daar na , alzo Abfalom , Dfi-

vids Zoone , een fchoone Sufter liadde ; wel^.

ker Nstam was Thamar , datAmnon , Davids
Zoone , haar lief kreeg. En Amnon wa$
benauwt tot Krankwordens toe , om zijner

Sufters Thamars wille , want zy was eene Maagd ; zo dat

het in Amnons Oogen zwaar was, haar iets te doen. Dog
Amnon hadde eenèn Vriend, wiens Naam was Jonadab,
een Zoone van Simea, Davids Broeder: ende Jonadab
was een zeer Wijs Man. Die zeyde tot hem : Waarom
zijt gy van Morgen tot Morgen zo mager, gy Konings-
zoone , en zult gy het my niet te kennen geven V Doe
zeyde Amnon tot' hem; Ik hebbe Thamar, mijns Broer
ders Abfalom Suller, lief. En Jonadab zeyde tot hemi.
Legt u op uwen Leger, ende maakt u krank: alsdanuw^c
Vader zal komen , om u te zien , zo zult gy tothem zeggen

;

Dat dog mijne Sufter Thamar kome , datze my met Brood
Spyzige, en de Spyze voor mijne Oogen toemaake, op
dat ik het aanzie, ende van haare Hand eete. Amnon
dim leyde zig ende maakte zigkrank: Doe nu de Koning
kwam om hem te zien , zeyde Amnon tot den Koning ^

Dat dog mijne Sufter Thamar kome , dat zy twee Koeks-
kens Yoor mijne Oogen toe maake , ende ik van haare Hand
eete. Doe zond David heenen tot Thamar in 't Huys , zeg-

gende: Gaat dog heenen in 't Huys uwes Broeders Am-
nons , ende maakt hem eene Spyze. Ende Thamar ging
heenen in 't Huys haares Broeders Amnons , (hy nu was
neder-liggende) ende zy nam Deeg, ende kneede het,
ende maakte Koekskens toe voor zijne Oogen, ende blek'

de Koekskens. Ende zy nam eene Panne en gootze uyt
yoor zijn Aangezigte; maar hy weygerde te eeten : ende

Q 5 Ani-
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Amnon zeyde : Doet alle Man van my uyt gaan : ende alle

Man ging van hem uyt. Doe zeyde Amnon tot Thamar

;

brengt de Spyze in de Kamer, dat ik van uwe Hand eete:

zo^nam Thamar de KoekskenvS, die zy gemaakt hadde,
ende bragtzehaaren Broeder Amnon in de Kamer. Alszy-
ze nu tothem naby bragte , dat hy ate , zo greeü hy haar

,

ende zeyde tot haar ; Komt Hgt bymy , mijne Sufter. Maar
zy zeyde tot hem ; Niet, mijn Broeder, en verkragt niy

niet , want alzo en doet men niet in Ilraël : en doet deze
dv/aasheyd niet. Want ik, waar heenen zoude ik mijne
Ichande brengen? endegy, zoudzijn, als een der Dwa-
zen in Ifraëi : zo fpreekt dog nu tot den Koning ; want
hy en zal my van u niet onthouden. Dog hy en wilde
na haare Stemme niethooren : maar fterker zijnde dan zy

,

zo verkragte hy haar, ende lag by haar. Daarnahatede
haar Amnon met eenen zesrgrooten haat, want den haat

daar mede hy haar hatede, was grooter dan de liefde,

daar mede hy haar hadde liefgehad : ende Anmon zeyde
tot haar ; Maakt u op , gaat weg. Doe zeyde zy tot hem

;

Daar en zijn geene oorzaken om my uyt te dryven ; dit

kwaad zoude grooter zijn dan het ander, dat gy by my
gedaan hebt : maar hy en wilde na haar niet hooren.-

Ende hy riep zijnen Jongen, die hem diende, ende zey-

de ; Drijft nu deze van my uyt na buyten : ende grendcld

de Dcure agter haar toe-; Zy nu hadde eenen Ve^slverwi-

gen Rok aan; want alzo werden des Konings Dogteren

/

die Maagden waaren, met Mantels gekleed: ende zijn!

Dienaar bragtze uyt tot buyten , ende grendelde de Deure
agter haar toe. Doe nam Thamar AlTche op haar Hoofd,
ende fcheurde den Veclvei'wigen Rok , die zy aan had-

<de : ende zy leyde haare Hand op haar Hoofd , ende ging

vaft heenen encle kreet. Ende haar Broeder Abfalom zey-

de tot haar : is uwe Broeder Amnon by u geweeft V nu dan

,

mijne Sufter , zwijgt llille , hy is uwe Broeder ; zet u Herte

niet op deze zake : alzo bleef Thamar ende was eenzaam
in haai's Broeders Abfaloms Huys. Als de Koning Davijd

alle
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kUe deze dingen hoorde, zoontllak hy zeer. Dog Abfa*

lom en Iprak niet met Amnon , nog kwaad nog goed

:

maar Abüilom hatedc Aninon , ter oorzake dat hy zijne

SulteV Tbamar vcrkvagt hadde. Ende na twee volle Jaa-

ren, dat Abfalom [Schaap-] Icheerders hadde te Baal-

hazor , die by Ephraim is , zo nodigde Abl'alom alle des
Konings-zoonen. Ende Abialom kwajn tot den Koning,
ende zeyd-j; Ziet nu beeft uwe Knegt [Schaap-] Icheer-

ders: dat dog de Koning^ ende zijne Knegten, met uwen
Knegt gaan. Maar de Koning zeyde tot Abfalom ; Niet

,

mijn Zoone, laat ons dog niet al te zamen gaan, op dat

wy u niet bezwaarlijk en zijn : ende hy hielï by hem aan

;

dog hy en wilde niet gaan, maar zegende hem. Doe
zeyde Abfalom; Zo niet, laat dog mijnen Broeder Am-
non met ons gaan : maar de Koning zeyde tot hem ; Waar-
om zoude hy met u gaan ? Als Abialom by hem aan hie] d

,

zo het hy Amnon ende alle des Konings-zoonen met hem
gaan. Abfalom nu gebood zijnen Jongens, zeggende;
Let 'er nu op , als Amnons Herte vrolijk is van den Wijn y

ende ik tot u-lieden zal zeggen ; Slaat Amnon , dan zult

gy hem dooden, en vreeft niet: is 't niet, om dat ik het
u geboden hebbe? zijt ilerk, ende weeft dapper. Ende
Abfaloms Jongens deden aan Amnon , gelijk als Abfalom
geboden hadde : doe ftonden alle Zoonen des Konings op

,

ende reden een ygelijk op zijnen 'Muyl , ende vloden.
Ende het gefchiede, als zy op den Weg waaren , dat het
gerugte tot David kwam , dat men zeyde : Abfalom heeft
alle de Zoonen des Konings geflagen , ende daar en is niet

een van hen over-gelatcn. Doe ftond de Koning op, en
fcheurde zijne Kleederen, ende leyde zig neder ter Aar-
den: desgehjks ftonden alle zijne Knegten met gefcheur-
deKleederen. Maarjonadab, de Zoone van Simea, Da-
vids Broeder, antwoorde, ende zeyde; Mijn Heere en
zegge niet, dat zy alle de Jongehngen, des Koninks-
zoonen gedood hebben : maar Amnon alleen is dood:
want by Abfalom is 'er op toe geleyd , van den Dag af,

dat
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dat hy zijne Sufter Thamar verkragt heeft. Zo en nemel
nu mijn Heere de Koning de zaake niet in zijn Herte , den-

j

kende ; Alle des Konings-zoonen zijn dood : want Amnon
alleen is dood. Abfalom nu.vlugtede: ende de Jonge,
die de Wagt hield, hief zijne Oogen op, ende zag toe;
ende ziet , daar kwam veel Volks van denWeg agter hem

,

aan de zeyde van 't Gebergte. Doe zeyde Jonadab tot den
Koning; Ziet, de Zoonen des Koninks komen : na het
Woord uwes Knegts, alzo is 't gefchied. Ende het ge-

fchiede, als hy ge-eyndigt hadde te fpreeken, ziet, zo
kwamen de Zoonen des Koninks , ende hieven haare Stem-
men op , ende Weenden : ende de Koning ook , ende alle

zijne KnegtenWeenden met een zeer groot geween. (Ab-
l^ilom daiï vlugtede, ende toog totThalmai, den Zoone
van Ammihur , Koning van Gefur :) ende hy droeg Rou-
we over zijnen Zoone, alle die Dagen. Alzo vlugtede
Abfalom, ende toog na Gefur: ende hy was aldaar drie

Jaaren. Doe verlangde [de Ziele] des Koninks Davids
zeer om na Abfalom uyt te trekken : want hy hadde zig

getrooft over Amnon , dat hy dood was.

PERSONAGIEN.
AMNON, een Zoone van den Konink David.
De DEUG D, in forme als een Geeft.

JONADAB, een Vriend van Amnon.
DAVID, Konink over Ifraël.

THAMAR, een Sufter van Amnon.
ABSALOM, Thamars Broeder.
VALSCHE-SCHYN.
PAGIE.
DIENST-MAAGD.

Thamars



Thamars Ontfchaking ^

o F

De verdoolde Liefde van

A M N o N,
Waar de Liefde heftig brand

,

Daar is dwaasheyd in 't Vcrftand.

Cerfle uptftomfl/ 5limn0m

O Wonderlijke kragt! die my doet eenzaam dwalen ^

O zoete Liefdens-dwang ! aan wien zal ik verhalen

Mijn heymelijke Liefd', mijn hoopeloze Min,
Die my het Hert doorfneyd, mits ik geen trooft en vin?
O ftrenge flaverny ! ó wreede Moorderinne

!

Die al mijn kragt verteerd. O fterke Band der Minne

!

Waar vind men uws gelijk? u Scepter en u Throon
^Zwierd boven al; want gy ontmand een Kunings-zoon*
Wiens Harnas is de Min, de Liefde is zijn Wapen

;

't Gezigt de Pijl en Boog, de Strijd die is wanfchapen.
Ach Thamar ! 't is om u, dat ik als Sneeuw verdwijn.
Ach! Suller Thamar ach ! de lieifelijke fchijn

Van d'ingebeelde Min die kan my niet verzaden:
\Vant ik met Liefde ben op 't hoogfte overladen.
^Vat baat u Konings-kind u kloek en hooge GeeR

,

Legt vry u Zwaard ter neer, gy hebt een Held geweéft.

Doen
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Doen waard gyonverzaagt; maar nu ^o moet gy klagen
Mits gy 't Verliefde oog'' op Thamar hebt geflagen.
Wat raad in deze zaak, wat diend hier in gedaan?
Za] mijn benauwde Ziel dus trooflloos heenen gaan ?

Zo zal door groote fraert mijn Jeugdig Herte breeken.
O Plaatze daar ik fta! ach Jiioempjes kond gy fpreeJcen;
O Koninklijke-hof, met al u fchoon Gebouw,
Ik roep u tot getuyg, dus kragtig is een Vrouw

;

EenVrouwe kan een Held ook: zonder Zwaard verwinne,
Daar is geen fcherper Strijd op Aarden als de Minne,
Die Min is als een Koord, gcvlogten Driemaal-drie,
Die niet te breeken is, als ik ach leyder zie

!

Want niet zo dra en was de Min van my begonnen,
Terftond zo was het Hert van Liefde overwonnen.
O Thamar! mogt my nu dit groot geluk gefchien,
Dat ik u hier omtrent mogt vinden^ofue zien.

Ik zoud' aan u terftond mïjn lijden openbaren.
Mijn treurig Hert dat zoud' u grondelijk verklaren»

Mijn overgroote Liefd% mijn hertzeer en verdriet.

^e ©cugtï in f0?mE aï^ een ^tt%
Wel Tioe, wat zien ik daar, wie is 't mijn Lief of niet^
'Gewis mijn Hert ontfpringt: óNeen! het is een ander,
Nu is het tijd voor my ; dat ik van hier flraks wandel:
V/ant mijn gedaant' is* bleek, ik ben niet als ik plag.
Men zoud' het aan my zien , het diend niet voor den Dag.

^ïnncmi

Wat heb ik hier terftond gehoord een treurig klagen,
ïk treed die Jongman na, ik heb hem iets te vragen:
Maar 'k zie het i"s vergeefs , hy vlugt met fnelle "tret;

Vriend, of gy vlugt of niet, ik v/eet wel wat u let:

Al denkt gy'^by u zelfs, geen Menfch eftkonmyhoorerf^
De Weg.heeft u gezien," de Wand heeft fnelle Ooreny
U zaak is my bekend, ik zweef hier als een Geeft,
Ik heb aan geene hoek digt by u klagt geweeft:

OVorft:
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OVorft! 6 Jonger-held! waar wild gy Liefde dragen?
Wat voor een geyle Lutl bemind gy in u Dagen""^

O ongeterapert" Vyer ! vol van Oneerbaarheyd

,

Hoe komt u Helfche-vlam zo verre uytgelprcyd?
Hoe Üonkerd gy aldus, en blakerd in de Harten,
By-na van alle iVIan, en l'peeld vall: uwe parten.

iOoor Venus-boevery, in duyfter hier en daar.

Gelijk nog menigmaal geichied in 't openbaar.

Liefd'' eerlijk als gy Mmd, en laat Onkuysheyd varen:
Onkuysheyd doet de Ziel op 't alderhoogfi: bezwaren.
Onkuysheyd is voorwaar de Moeder van Ontugt

:

Onkuyshe^^d alteyd om verdooolde Liefde zugt.

Onkuysheyd heeit 't begin genomen van de öoden.
Die door de geyle Luft haar gunften t'zamen boden.
Verdoolde Liefd' met regt genaamd in onzen teyd

:

Elk Nimphje zie wel toe waar dat haar Liefde gleyd.
Het is bedriegery: daarom leerd regt bemerken.
Wat vrugt dat deze Liefd' en fnode luft kan werken.
Een zwaar beangfle Geeft, en ftrijd in het Gemoed,
Een prikkel in de Ziel, die alteyd vreezen doet:
Een onuytblullijk Vyer, het welk met groote fmerte.
Door 't gantfche Lighaam brand, enpeyne inhetHerte.
Een zwaare Helfche plaag, elende al te groot,

.

Die d'Edle Ziel verfmoort, en brengt hem in de Dood.
Dit is haar eygenfchap.Och ! wildhier voor dog fchrikken:
Want als het is gefchied, dan komt den Zatan prikken

;

Dan is 't de regte teyd, dan fteekt de Pijl door 't Hert,
Dan is den armen Menfch in deze Strik verwert

:

Gelijk als hier de daad begind te openbaren

:

De goede Godt die wil daar yder voor bewaren.

$ïlmnan*
Waar ik my wend' of keer, ten Hoof of in het Veld,
Ik werd aan alle kant met groot verdriet gekweld.
Ach lacy ! wat torment, hoe laftig is de Minne :

Wat lijd ik al verdriet, het koft my fchier de Zinne

;

De
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De Liefde is mijn Beul, ik ongelukkig Menfch,
Waarom en mag 't niet zim, dat ik na mijnen wenfch
Mijn Sufter lief en waard, mag lieve gunlt betoone ;

Nogtans het zal gefchien, ik zweer het by de Kroone,
Dewelk mijn Vader draagd. Ach my ! wat is 't een pijn

Daar myd'Natuur toe dringt, eylaas! dat mag niet zijn.

Ik ben op 't hoogft bedroeft : want lacy 1 ik moet veynzen

,

En voeden fteeds mijn Min, met jammerlijk gcpeynzen.
Het dunkt my alderbelt te reyzen uyt het Land

:

Want als ik haar aanzie, d'O'nkuysheyd meerder brandi

Ach! wat een Zee vol Strijd, van ongetemde Baaren,
Wat Liefde,Gunft en Luft^doetmy op 't hoogll bezwaaren.
De Luft die eyfcht de daad , de Eerbaarheyd zegt , vliet i

De Liefde tragt zeer fterk , 't Gebod en leyd het niet.

De Gunil raad Liefd' tot luft, dat is de daad volbrengen.

De Straf dreygt dies te meer, hy wil het niet gehengen^
Waaromme dat ik blijf in twijifelmoedigheyd.

En fcheynd nu wat te zijn , en dan weer neder leyd.

Wil ik tot reyzen my nog meerder gaan verftyven;

Zo doet de groote Gunft en Liefde my dog blyven

,

Och ! dat ik haar na wenfch, geduurig Dag op Dag
Aanfchouwe , ja ook fpreeke endc kuffen mag.
Ach Vader des Fortuyns ! in deze zwaare flagen

My dog nu hulpe bied , ik kan den laft niet dragen.

Mijn Hert is zeer bedroefd, mijn Ridderlijk gemoed.
Dat leyd in deze Strijd geflagen onder voet.

Ach lacy ! wie zal my in deze elendigheden
Een troofter zijn ? want ik met droefheyd werd beftreden.-

Waar is 'er oyt een Vorft gezien gelijk als ik.

Wiens Herte is bezet met angft en zwaare fchrik

:

Geen grooter lall: en is by Minnaars oyt gevonden^
Als ik'nu dragen moet, wat heb ik onderwonden.
Wat heb ik niy (o Goon !) een jammer toe-gebragt ?

Dat ik mijn Sufter zelfs te Minnen hebb' bedagt. (ken f

O wreedheyd ! die doorLiefd' 'tGebeente fcheynd te brecr

\F-n als met eenen fteek, my 't Herte af te fte'eken.

Zy
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Zy zal haar ecrbaarheyd hier niet te buyteil gaan^

Ik weet, het is vergeefs, wat heb ik dog gedaan?

Zal ik met fchand en ünaad mijn eygen Suiler krenken?
De zaake loopt gevaar, dit kan ik wel bedenken.
De reden tuygt my zelfs te nieyden zulk verdriet i

IMaar wat is dit gezeyd? De magt en ifler niet*

Mijn Hcrte is vervuld tnet Liefde overdadige

Ach! in mijii groot elend'. Lief weeft my dog genadig j

O Gulden-zon! waarom fchiet gy geen ftraalken uytV
Tot teken van u Min, den Hemel dog ontfluyt.

En laat u held're glantfch de dampen doen verzwinden
Omfchaduwt met u ligt u droevige Beminde,

^^

6 Lief! ó mijn Prihces ! zal dan u zoet aanfchijn |

Altoos en zonder end als onbeweeg'lijk zijn ?

Hoe moogt gy met een Prins zo hart en xvreed'lijk leven ^

Die zeer goedwillig hem aan ü wil overgeven

!

Een die tot in den grond door liefd' verzonken leyd^
En die met hoop en zorg geduldig trooft verbeyd*
EenVorft die tegens dank dool: Liefde moet ftaan pracheii ^

Hoe , zult gy die met trooft niet vriendelijk toe lachen ^

Een die met groote fmert zijn Liefdens-hert bezit,

Beweegt u Lief, want 't is u Broeder die u bid ^

U Broeder die het Hert vol fcherpe Pijlen fteeken.

Die door een (iarke drift zijn Liefde niet kan breeken ^

Die als een Slaafmoet gaan, met Ketenen geboeyd:
Zo ftreng, dat al zijn kragt gelijk een Stroom weg vlöeydó
O zwaare Liefden s-laft ! die ik moet heym'lijk dragen;
Wee my ! want ik bezwijk, door al het treurig klagen^

Hoe verre kan de Liefd' het Herte nemen in ?

Want ik nu kwijnen moet, die zulk een Ridder bin,
In 't befte van mijn Jeugd ^ in 't fterkfte van mijn Jaarerij

Komt.my dit laftig pak door Liefdens-luft bezwaaiftn.
Mijn Ziel die is beangft, mijn lijden is te groot:
Ach! Sufter geeft my trooft in deze höoge nood^
Ü Broeder ftaat en zugt, een heymelijke fmerte
Doorboord möt groote pijn mijn zeer verliefde Herte. ,.

R Ik



6 Thamars Ontfchaking.

Ik voel in dit verdriet een Beul in mijn gemoed.
Die al mijn krast verteerd , gelijk de Kanker doet.

Aanftoker van de Min , zegt'my , ó gy Verrader

!

Waarom en komt liaar Liefd' , baar Liefde my niet nader .^j

Waarom moet ik alleen uytvoeren deze zaak?
't Is wonder, dat ik my niet anders op en maak

:

Holla! dit 's ydelhe^^d, waar heen zal ik my keeren?
Ik mag het zoet gezigt van Thamar niet ontbeeren

,

Wat raad in dit verdriet ; wat diend hier in gedaan ?

't Ls wind al wat ik doe, mijn raad kan niet beftaan:

Ik zal (eylaas) nog mijn Beminde moeten derven

,

En tot mijn levens eynd' in droeffeniüe llerven.

Gelijk de naare Dood werd op den Crocodil

,

Gefchilderd tot een Beeld, als of men zeggen wil,

Dit Dier, dit zeldzaam Dier, moet waiïen^al zijn leven.

Tot aan zijn laatfte Uur, het moet hem ook begeven
Tot tranen om zijn Aas, 't welk hy tot Spijs begeerd

:

Een regte Beeltenis van 't geene dat my deerd. . (ren,

Mijn Liefd' groeyd meer en'meer, ik vrees die zal ook duu-
Zo lang mijn Azem gaat, tot dat ik zal bezuuren
De Dood , de bitt're Dood. Achmy ! wat droefheyds lalt

,

Is my nu tot een lot vol fmeite toe gepaft.

Ik vloey van tranen weg, hoe dikmaal moet ik fchryen.
Om 't liefFelyke Aas , door fmeeken ende vlyen

,

Te krygen na mijn wenfch, tot hertel ijk vermaak.
Tot Spijze van mijn luft. O hoog gewenlchte zaak.

6 Dwaasheyd al te groot ! wat heb ik voorgenomen ?

Dat ik door gevle Lufl., ^o zoek ten val te komen.

Gelukkig is den Menfch, die hier op Aarden heeft

Een Goddelijk gemoed, waar in hy rultig leeft.

Gelukkig is de Man, die Vreede kan verwerven:
Want zo hy vreedig leeft , hy zal ook vreedig fterven

:

Wat baat al 's Werelds-goed, ja Koninklijk ontzag.
Als 't Herte nimmermeer geruftig leven mag?
Dat is een Gulden-fpreuk van d'Oude na gelaten.
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5(lmnan,

Wel Jonadab , mijn Vriend , vind' ik u hier ftaan praten

Dus eenziiam hier alleen? ik wenlch u goeden Dag.

Ik u ook desgelijk , en wat ik racer vermag

,

Gy wel-gcbooren Vorft moet u tot dienlte voegen

,

Zo ik u dienft kan doen, laat u mijn dienft genoegen.

5Cmnau.

Eerbiedig neem ik aan 't geen gy my prezenteerd:

Wie oude Deugd vergeet, geen lof en is hy wcerd.

De Vriendfchap en de gunfl die kan ik riet'^uytlpreken.

Die gy myDaag'iijksjioet, 't heeft heden nog gebleken,

U raad, u wijze raad, vol troollelijk befcheyd.
Heeft my zo menigmaal als met de Hand geleyd.

U trooft dat was mijn vreugd, gy hebt tot allen teyden

My trouw'lijk by geftaan, in tegenfpoed en leyden.

Zoud' ik u hooge Deugd, ö Jonadab ! mijn Vriend
Verhalen, 'k ben te zwak : met regt hebt gy verdiend

Aan my, dat ik u eer met Koninklijke eere;

Ondankbaar moeft ik zijn, zoud' ik van u af keere

Mijn aangezigt, gelijk by menig dit gefchied,
' Dat hy voor d'hoogfle Deugd geen dankbaarheyd en bied.

Ja dikmaal die hem heeft de meefte gunil bewezen

,

vVerd van hem minft geagt, en menigmaal misprezen,

ö Neen ! mijn waarde ^^riend , my zult gy dankbaar zien

,

Een ftout ondankbaar Menlch behoord geen deugd te

fchieu.

SEaiiabaü.

U dankbaarbeyd , 6 Prins ! komt heden my te vooren,
X^eci meer als in de zaak vereyfcht werd na behooren,
't Geen dat ik heb gedaan voor u is min als niet:

\k zwyge daar van lïil, mijn Oog wat anders ziet:

Ik hebbe nu en- dan mijn Gogen vail geflagen

Op u al lange tijd» 't. beweegt my Ichier te vragen.

Ra 'Stinnan
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Zoud' tufichen u en my oyt zijn verborgen fcliat^

Het geen dat u beweegt tot vragen, wat is dat?

ö Anmon ! 't is wel waar , dat ik nl u zecreten
Gelijk een trouwe Vriend, voor dezen heb geweeten:
Maar nu zo twijifelt my, dat gy iets agter houd,
't Welk gy niet als gy plagt, te zeggen my vertrouwt.
Ik zie (ach Jongeling!) aan u, dat my doet vrezen.
Wat is u in de wegV gy doet niet als voor dezen.
Al wat u wedervoer , was my terftond bekend

:

En nu zo zwijgt gy (lil , dit ben ik niet gewend.
U kragten nemen af, u Lighaam is veel trager.
Zegt my (ó Konings-zoon !) waarom werd gy zo mager?
Wat is het dat de fleur uw*s Jeugds verdwynen doetV
Waarom verbergt gy my, wat brengt u onder voet?
Zo ik u bidden mag, wat doet u Hert bezwyken?
Vertrouwmy als een Vriend , mijn trouwe dié zal blyken.

Het Lighaam van den Menlch w^erd op een korte floot

,

Door Ziekt' of ander Pijn van alle kragt ontbloot

,

Dit doet d'ervarendheyd ons dagelijks wel leeren;
Wel Jonadab , wel hoe , kan my geen Ziekte deeren ?
I)ie my de kragt beneemt, die mijn gedaant' verfteld.

Wat zoud' het anders zijn , wat meend gy dat my kweld ?

3E0nabaö.
Ik weet niét wat ik zal tot antwoord hier op geven.

Het is een kleyne zaak, daar is niet aan bedreven.

gtonaö. Niet ? èCllimam Neen. ^Uunati» Wel waarom dog?
$Cntman. Het is maar beuzeling.

3|anatïa&.
O Konings-kind ! gy agt u zaak voor my gering,
U Ziekt' die is vermengt met zugten ende treuren^
Ik heb het over lans aan u wel kunnen fpeuren

,
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'k Vertrouw, dat deze fmert uyt ander Ziekt* ontflaat.

Én ziet: gy zegt my niet, mijn lieve Zoon wat raadV

Mijn Herte dat getuygt , ach waarde Vriend vol trouwen 1

Dat ik in alles vaft op u heb mogen bouwen

,

Eerbiedig ik verzoek, neemt dog mijn Bede an.

Het fcheynd onmogelijk, dat ik u zegge -kan

De oorzaak van mijn Ziekt. Wee my ! in deze Dagen,
Ach! Jonadab! ik moet met leed daar over klagen.

't Is wonder , dat gy my zo hard kond wederflaan

,

Daar ik zo dikmaal u ten beften heb geraan

,

Het is een zeldzaam ftuk, te zwygen dus Itandvaftig,

6 Hemel! wat is dit? wat mag hem zijn dus laftig?

Sonabafi bertrefeïtentie/ ter&ötmnm/ Enfjï:eerit.

Wel Amnon eer ik ga, gy doet my groote fpijt:

binnen,
^mnan.

Ontfteld u niet, 't zal zijn : maar op een ander tijt.

Nu diend my goeden raad, zal ik mijn zaak ontdekken?
Of zal ik Jonadab mijn aangezigt ontrekken ?

6 Droeflieyd ! angft en fmert , verfchriklving en verdriet

,

Hoe komt dat gy op my u fcherpe Pijlen Ichiet?

6 Schrikkelijke iZee ! wiens onbezuysde Baaren

,

Vol all^rley verdriet, my jammerlijk bezv/aaren.

Ach Jonadab ! nu ik u wijsheyd heb verfmaad.
En heb u niet gezeyd, nu weet ik my geen raad.
Nu ks , ó wa arde Vriend ! mijn droefheyd eerft gebooren

:

Mijn Herte dat werd flaauw , 't fchepd ofik nog zal fmoo-
Nu my in deze zaak een lf;\^a Fortuyne diend , (ren

,

Nu weet ik tot mijn hulp ter Wereld geenen Vriend:
Nu ik aan Jonadab mijn lijden niet mag klagen.
Nu is mijn Geeft op hol, nu fta ik gantfch verüagcn ?

R 3 Ach
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Ach Jonadab kcerd weer , ik weet niet, wat ik zal

Beginnen , geeft my trooft in dit mijn ongeval.
De liefUe die eertijds met zoetigheyd aan parllen.

Want hoop die troofle my, die doet nu ftukkcn barflen

Mijn groen en Jeugdig Hert, van fpijt en groote pijn.

Vermits de Weder-Uefd^ tot my-waards niet mag zijn.

Ó Trooftelooze Held! wat zult gy nu beginnen V

Daar is voor u geen hoop u Sultei te gewinnen.
Nu leyd het al ter neer, geen trooft voor handen ftaat,

Hoe ik de zaake keer, daar komt voor my geen baat.

Nu ik mijn trouwde Vriend heb van my afgewezen.
Nu is mijn Hert bedroeft, nu ben ik vol van vrezen.
Altoos is 't dat my dunkt, dat my een Geeft na gaat.
Die my dit Woord vertoond: u Liefde die is kwaat.
Dewijl dat my 't geluk dus over-al is tegen.

Zo dunkt my bcft'te zijn , kond' ik een Menfch bewegen

,

Die my in eenzaamheyd het leven ftraks benam.
Ten eynde, dat mijn Dood niet aan den dag en kwam:
Op dat mijn dwaze Liefd' in 'theymelijk mogt blyven.
Want yder zoud' mijn Dood als ongeluk toe fchryven:
Wanneer van 't Hofgezin hier na my ymand vond
In d'een of d'ander Gragt dus" doodeiijk gewond

;

Zo zullen die gewis den KoTting dit gaan klagen.

De Moorders hebben hem hier in het Woud verilagen.

Dit is mijn befte raad : Och ! vind' ik nu niet een.
Die my ten dienfte ftaan, het zy dan groot of kleen.

Juyft nu op deze Uur alleen ik my bevinde.
Niet een i^ hier omtrent, ó Droevig onderwinde

!

Waar Iceer ik my nu heen? daar is geen onderftjtnd.

Ach iacy ! ongetrooft blijf ik in deze brand.

Een al te zvs^aren lait, ondragelijke Minne
Drukt rny met ongenaad': wat mogt ik oyt beginne.
Ik ley de grootfte pijn en fmerte in 't zecreet

:

Vermis p;ren Menfch op Aard%ictg van mijn Liefde weet

;

De VlairTuie is te heet, daar ik in leg te brande,

ik zal door Liefiie nog verfmoorcn in de fchande.

Het
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Het grootfte ongeluk dat is my toe gebragt, ^

Noyt was het in der daad van my zo flegt gedagt.

Ik moet met droefheyd gaan en klagen in mijn Herte
Mijn jammer en mijn leed , want ik' verdwijn van fmerte

,

Mijn hoopc die is weg, mijn tr<x>rt heb ik ontzeyd
Aan Jonadab, die my tot hulpe was bereyd.

O droeve llavemy ! waar zal ik heenen vaaren,
6 Dood ! gy zijt mijn vreugd , helpt my uyt dit bezwaaren ,

•

Komt met u Angel fcherp, en Iteekt my door het Hert:
Zo zal ten eynde zijn mijn Droeflieyd ende Smert.

! 'Hietzietgy'tregteBeeldvand'eygenfchapderMenfchen,
Hoe boos zy zijn van aard.als 't haar niet gaat na wenfchen,
.Wanneer den kors'len Menfch zijn luftontbeerenmoet.
Waar op zijn Herte fteund , dan leyd hy ftaag en vroet

,

#)ah peynfl hy Nagt en Dag,ja breekt hem zelfs de Zinnen,
'En weet niet \vat voor kwaad tot wraak hy zal beginnen

,

Gelijk als dezen Held uyt een v/raakgierig Hert
Hem zelven lagen leyd, te brengen uyt zijn fmert.

Dit is een groot gebrek, ook zelfs in deze tijden,

Hoe weynig is 't getal die haar van wraake mijden.
Wie draagt'^hier met geduld, lijdzamig zijnen laft.

Die hem werd van zijn Godt regtveerdig toe gepaft:

De Dagen leeren 't ons, hoe veele zoud' men^vinden.
Die haar met deze Prins het lavaad ftraks onderwinden.
Om dat haar fnode luft niet werd na w^enfch voldaan,
Zo weeten zy terilond een snder weg te gaan.

En zoeJcen zonder ruft geduurig in 't'verborgen

,

Het Lighaam en de Ziel met Koorden te verworgen.
O gruwelijke daad ! die niet en kan beftaan, (baan.
Voor G<^dt nog voor de Menfch, maar maakt een ruyme
Na d'Afgrond van de Hel, na zulke duyft're Wegen,
Daar al 't Gedrogt in zweeft , en maakt den Menfch verle-

Zo dat hy niet en weet waar heen hy kecren zal , (gen

,

En brengt hem eyndelijk , in droevig ongeval.
R 4 Hier-
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Hierom, 6 Chriflen Ziel, die met Verligte Oogeri,
Door Godts volmaakte kragt, zijt heerlijk overtogen
Met reden en verüand, het welk ook Godd'lijk is.

Ach! loopt doof vuyle drift den engen Weg niet mis,
Mind eerbaar ende kuys, in Woorden en in daden.
Want gy een Chriften zijt, zo zal 't u meerder fchaden^
Gelijk gefchreven ftaat , wee zulk een booze Knegt

,

Die 't flemels-pad wel weet, en wandeld het niet regt.

Zijn loon dat is gefield, want met veel harder (lagen

Zal hy getroffen zijn. Och ! fchrikt voor deze plagen.
Vlied voor de geyle Min, die dartel is en ftout.

Die, als zy is volbragt, zo menig Menfch berouwt.
Laat u dog nimmermeer ^^tts Duyvels Min bekooren

;

Daar onder Ichuyld een Gaft , die zoekt u Ziel te fmooren.
Te brengen in 't verdriet , ter plaatze daar de pijn

Van het verdoemd Geflagt in Eeuwigheyd zal zijn.

Voorwaar den Helfchen God, bewoonder van der Hellen
,^

Die in den Afgrond leefd, en zoekt u Ziel te kwellen,

'

Hy fchuyld in 't heymelijk hier onder deze Min,
En trekt zo met practijk veel Zielen tot hem in , (de

,

Hy fteld d'Min fchoon voor,''tfcheynd ofhy nietkan fcha=

Maar ziet, de Duyvel zoekt u Ziele te verrade.

6 Chrhlelijke Jeugd ! drijft van u deze Gail,

Die als een felle Leeuw, geduurig op u paft.

Laat Deugd u doelwit zijn, gaat 'Chriftelijke gangen.
Zo zal den Vyand u niet in zijn ftrikken vangen.

"

Mind , daar u Godes Woord het Minnen vry gebied.

Zo zult gy zijn geruft, en vry van het verdriet.

Laat u (6 zoete Jeugd!) door 't ydel Vyer niet branden^
Wanneer gy daar in blaakt, zo Itaat gy in defchanden:'
Het Vyer van geyle Min is als een Helfche-gloed

,

Die niemand blufichen kan, die 't al verteefen doet.
Die Komrjgriiken heeft tot in den grond verdorven.
Waar door zo menig Menfch onnozel is geftorven.

Die Steden heeft verbrand,die Menfchen heeft vermoord*
i)ie zulke Plagen geefc, daar noyt is van gehoord.

O grifw
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O gruwel boven al ! want zelfs der luften Jager

Verftrikt hern eer hy 't weet/t werd eyndelijk een klager-

Wanneer het Minne-vyer na wcnfch alfcheynd gebluft.

Dan leeft den armen bloed nop; meerder ongeruli.

Dan is 't dat eerft begind een fterker Vlam te rijzen.

Die zo de Ziel benauwt dat hem de Hayren grijzen.

Dan is het Hert ontfteld, dan vocld hy, dat gewis

De ftraf van Godes toom op hem geladen is. C<^en\

Hierom, elk ziet wel toe, wagtuvoor fchaad'enfchan-

Op dat gy namaals niet in heeter Vyer moet brar.den.

binnen.

Het wonderlijke Rad, het Rad van avontuur.

Dat draayd niet na mijn wenfch . het blijft my even ftuur

,

Geen toeval ik verneem, als dikmaal kan gefchieden.

Dat op het onvoorzienft'tFortuyn de hand'komt bieden»

O! dat my dit geluk eens wierde toe gebrogt.

Dat ik mijn Suiter hier in ftillieyd fpreeken mogt:
Miflchien zy zoud' mijn Min mét reden doen verzaden,

En my met goed beleyd ten beften hier van raden:
Want als ik by mijn zelfs bedenke al de fmaad

,

De laftcr en de fchand', het gruwelijke kwaad (ken.
Dat ik haar zoud' aan doen , zo wil my 't Hert fchier bre-

Dan vald hetmy te zwaar , ach ! mogt ik Thamar fpreken,.

Mijn hoop die is mijn vrees , mijn vreugde is mijn pijn.

Ik zit in zwaar c-end', wie zal mijn hulper zijn?

SonabaSt met tm ïtonfng^ dienaar»
De oorzaak die my port, om heden te ontmoeten
U Hoogheyd hier alteen , is meer als zimpel groeten.
Want zederd mijn vertrek, heeft my iets ingebeeld.
Dat nog op deze Uur my in de Zinricn fpeeld.
En mits mijn Hert tot u (ó x\mnon!) is genegen:
Zo laat ons na den eyfch u zaak eens overwegen.

Stninam (trouwt.
Weeft wellekom mijn Vriend, op wien mijn Hert ver-

Pie my veel waarder zijt als al het Werelds Goud.
R 5 gqm^-.
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Genoegzaam is ray dit: dog hebt gy zulk vertrouwen.
Zo toond u vriendfchap dan, en wild niet agterhouwen^'
Ik zie u treurig aan, 't is dimmer als 't oyt was,
U Leden werden dun , men ziet 'er door als Glas.

't Gezugt en 't zwaar gepeyns dat fpeurd men in u Wezen,
U Trony is het Boek daar 't klaar is uyt te lezen:

Daarom op mijn Gebed de oorzaak dog belijd,

U laatfte affcheyd was, op eenen anderen tijd.

9ümnan»
't Is waar ik heb 't gezeyd, gy zult het zo bevinden:
Maar laat ons dit Propooll om reden wat in binden.
Alzo dat hier omtrent een Konings Dienaar ftaat.

Die ligt de reden hoord , en maakt het alles kwaad.

Het is gelijk gy zegt : maar 'k zal die zaak wel (tellen.

Dat ons geen Oog of Oor van Menfchen hier zal kwellen,
Terftond zo gaan ik heen, op 't Koninklijke Hof,
En laat de Dienft-knegt daar, en ga daar ftraks weer of;

Gy ondertufTchen dan zult u opregt bedenken

,

En fpreeken ongeveynft, of 't zafons beyde krenken.

Smnan»
't Geen dat ik heb gezeyd dat laat alzo gefchien.

Vertoeft niet lang ten Hoof, mits gy my laat allien.

Voorwaar die raad is goed, gaat zonder toeven heenen,
6 Aldcrtrouwfte Vriend! gelukkig zijn u Beenen,
Die voor my heenen gaan, ik wenfch u ook geluk

,

En my , die ben bedroeft, uyt zwarigheyd en druk.

3Eonabal6.

Dat gun den Opper-heer ons beyde in dit leve.

Met 'deze Groetenis na 't Hof ik my begeve.

%ixintxu

6 Heymelijken laft! hoe overlaad gy my,
6 Wee ! ik ben benauwd , en (leek in üaverny ?

Mijn
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Vlijn liefd' is als een Vlam , die iiiet is uyt te blufTen,

Vïogt ik nog voor het laall mijn Lief, mijn Thamar kullen^

Tot teken van mijn brand, van mijn bedroefde pijn.

Ach! zo 't gelchieden moi^t, gelukkig zoud' ik zijn.

Gewillig ZQud' ik ray tot ilervcn dan begexen

:

Want ik geen luft meer heb hier up der Aard' te leven.

Door 't wagten fcheynd de teyd veel langer als hy is.

Zo 't u verdroten heeft, de reden ik wel gis.

Een Menfche vol gepeyns, in eenzaamheyd gelaten.

Mag zijn bekommert Hert niet na den eyfch uyt praten:

Nu'dan om kort te gaan, laat ons verletten niet,

Dewijle dat de teyd'gelegendheyd aan bied.

Nu diend u dit geluk, dat gy met my meugd fpreeken.

Nu Amnon weeft opregt , zoekt geen geveynsde ftrceken.

Ach Jonadab! de vrees die Haat my in het Hert,
Mijn Tong werd redeloos , ik ben geheel verwert

,

Deilrijd ^ie is zo fel, zy gaat fchier tot het leven.

Ik werd' door llerke drift geweldig aan gedreven:

Zo dat ik fchier bezwijk, hoe zaHk dit bellaan

;

Beft op een ander plaats; ey ! laat ons van hier gaan.

ganatiaït*

Neen Amnon, 't is hier wel, het is nu onderwonden.
Verzwijgt nu niet eenWoord , zegtmy uw's Herten gron-

^Cinnan/ (den.
O Jonadab! hv is gelukkig dat hy leeft.

Die zulk ccn fchoonen Beeld tot zijn Beminde heeft.

Gelijk mijn Sufter is, óZon! 6 Gulde Stralen

!

Gelukkig is die Menfch. op wicn zy neder dalen.

Sanaöaft.
U W( orden die zijn kort, maar wonderlijk van zin,.

En na ik regt bemerk, daar fteekt wat zeldzaams in

;

Gy Konings-zoon , gy zijt met fterke Liefd' omvangen*
Ik weet zeer goeden raad, gaat Chriftelijke gangen,

Gy
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Gy zijt nu in u fleur, de Licfd' heeft groote kragtj

Zo gy u onderwerpt haar al te flrenge magt

,

Zo zult gy als een Slaaf u leven moeten enden.
Smijt weg dit laftig pak, en laat u zo niet fchendcn:
Wat (laat gy dus verzuft? grijpt weder nieuwe moed.
Betoond u als een Held, u zelven niet misdoet.
Verlaat u fterke Liefd', en fteld u Hert te vreden.
En wild voortaan u teyd vermakelijk hefteden

:

Of is die raad vergeefs ? wel aan dan Konings-kind

,

Zegt Amnon, wie is zy, die gy wild dat u Mind?
Spreekt zuyver uyt de Mond, het fcheynd my, dat u reden
Nog zijn gemengt met veel gemaakte duyfterheden;
ï^ogtans (dewijl ik hoor waar dat u Hert na keerd)
Zijt fris en wel gemoed, 'k zal doen wat gy begeerd:
Zo in het Rijk een Beeld als Thamar is te vinde

,

.>;

't Luk zal haar zijn gegund te zijn u Wel-bemindc.
't Za Boden in der eyl, rondom het Land door vraagij

Na zulk een Beeltenis , na zulk een zuyvre Maagd,
Die zo uytmuntend' is in Schoonheyd ende Zeden ,

'

Gelijk als Thamar doet, in Weetenfchap en Reden;
Wie dat haar vind , hy zal met gaven zijn vereerd

,

Zijn Staat zal boven dit nog werden veel vermeerd.

Houd op, mijn Vriend, houd op, ik bid u neer gebogen

,

Hebt dog een wijs beleyd in deze zaak voor Oogen.
Wild gy dan al de Wereld gaan maken openbaar

,

Dat Liefd' mijn Hert bezit, de zaake loopt gevaar.
En als dan in het Rijk niet eene werd gevonden

,

Zo ben ik in der daad genoegzaam als gefchonden.
Dan zal een yder my op halen tot mijn leed

,

Dat ik al liefde draag; en nog geen Lief en weet.
Ik zoud' my tot een fpot en tot 'een fpiegel ftellen.

Elk zoud' mijn zot bedrijf als voor een klugt verteilen:

Wanneer als dit beleyd dan voor den Koning kwam.
Waar zoud' ik heen van fchaamt? met regt zowierdhy

gram

:

Dan
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lÖan zoud'veel meerder fmert en droefheydmy genaken 5

[Het is de befte raad, de Liefd' geheel te ftakcn,

't Zal baren meerder pijn , meer jammer en verdriet;

[Hierom, ach waarde Vriend, doet dit Gebod te nieti

Het fmeekende Gebed, de vyerigheyd uws Herten,
Die uytterüjke drift, de innerlijke Imerten,

Die ik in u befpeur, bewegen mijn gemoed.
Zo dat medogendheyd mijn raad opichorten doet

:

Weeft daarom niet bevreeft , mijn Zoon houd op van kla-

Ik zal 't geen dat gy bid my laten wei-behagen , (gen.
Vermits gy deze zaak hebt in balans geleyd,

En vind, dat die voor u zond' teelen zwarigheyd.
Zo zal ik dan met regt hier van ook dizifteeren.

Mijn vriendelijke gunft zal ik tot u-waards keeren.

Bekort u zwaar gepeyns , u zelven dog verblijd

,

Den oorfpronk van u pijn nu agter ru-jge fmijt,

Ontlaft u treurig Hert, laat geen Mex'ankolyen

,

U Groen en Jeugdig-hoofd zo bitter meer beftryen^

Indien het u belieft, Mind vry in d'hoogfte graad:

Maar zonder Weder-liefd' (ó Amnon!) dat is kwaad ^

Wilt u veel liever met Manhaftigheyd vercieren.

Gelijk een Prins betaamd , met deftige manieren*
Dit zal u zijn een pronk , een loifelijk cieraad

,

Wanneer u vrolijk Hert, u vriendelijk gelaad.
Een yder werd vertoond , dan zal u roem op rijzen ^

Men zal u dan met regt ook naaft den Koning prijzen^
Dan zult gy in het Hof des Konings zijn geagt

,

Gy zult een Spiegel zijn ter eeren uw's Geflagt,
Dit dunkt my dat voor u de befte raad zal wezen.
Zo leefd gy heel geruft : geduurig zonder vrezen*
Hiermede ik vertrek, weeft Hertelijk gegroet.
Want ik in deze Uur ten Hove wezen moet.

Sanatiafi öiimem
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f:-

h

Dewijl ik nog geen trooll tot uytkomfb van mijn lijden

Bevinde nog belpeur, hoc zoud' ik my verblijden?

ïk die met volle kragt op Thamar ben gezet, -r,

Ik keer mijn Herte om , en volg een ander Wet. |

Ik zal op deze ftond mijn bittere Ihicrt genezen

;

Al zoud' ik heymelijk mijn eygen Regter wezen. «•

't Is nu de regte tijd, geen Menfch ik hier verwagt.
Nu is 'er hoop vour my tot uytkomtl van mijn klagt.

Ach Thamar! nu gaan ik gewillig my bereyden.
Om uyt dit Aardfche-dal om uwent wil te fcheyden.
Nu zeg ik dan adieu, adieu, mijn al te. hoogfte goed.
Adieu mijn Herten-vreugd, om wie ik klagen moet.
Adieu mijn Bruyd, adieu, dien ik had uytverkooren

,

Om wien mijn Jeugdig-hert door Liefde moet verjinooren,

Adieu mijn Levens-lult, mijn trooll: in deze nood.
Ach Lief! om u ^lleen, zo fterf ik nu de Dood.
Adieu (ó Gulden-beeld!) die binnen in mijn Herte
Geprent zijt, evenwel ontfchuldig van mijn fmerte.

Ik ben genoeg vermaand, ik zoud' van liefd' af liaan.

Maar lacy ! 't is mijn Ichuld, ik heb het niet gedaan.
Ik heb mijn ongeval aan niemand niet te klagen.
Mijn Vriend die heeft het my genoegzaam voor gedragen.

Maar 't Oog gemetzeld is, op 't vriendelijk gelaat.

Dat heden deze Uur my klaar te vooren ftaat.

Door welkers Liefden-dwang ik raad nog wyze reden,
In 't minfl: niet heb geagt , om daar van af te treden

,

Dies is het ook mijn fcliuld, regtveerdig komt op mijn

De Straf, want ik terilond mijn eygen Beul zal zijn.

Wel aan ik ben bereyd, terilond zal ik beginne.

En bluffen alzo uyt mijn al te groote Minne.
HoUa! ik my bedenk, is 't niet de belle raad.

Dat ik my niet verdoe, en leef^nog op genaad? .

Neen, neen , het moet nu voord, want blijf ik by het leven.

Wie zal my ecnig hoop van Weder-liefde geven?
Ik



Thamafs Ontfchaking, 19

k zie geen beter end , als tot de Dood te «aan

:

Daarom zo neem ik dit terftond gewillig aan,

^Vat rijll: daar voorden daü;, of Ichcmeren mijn Oogen?
Wat Duyker 't is eenMenlch, nu ben ik weer bedrogeii.

Wat maakt hier deze Bloed, wat ot'den Zot begeerd V

Nu mag ik heenen gaan, mijn aanilag die faljeerd.

binnen»

Wat kan der uyt een Vonk een groote Vlamme ryzen,
6 Schandelijke daad! ne Mayren daar voor gryzcn. x

Dus gaat het met den Menlch , als hy zijn booze kwaad

,

Niet 'in 't begin verfmoord; zo komt hy tot de daad,

Hy vald nog meer en meer, en doet nog grooter Zonde,
Gelijk als deze Vorft terftond hem onderwonde,
Nu hem zijn zotte Min na wenfch niet werd volbragt.

Nu is hy zeer ontfteld , nu is het dat hy tragt.

Hem zelven tot een ftraf te brengen om het leven.

Dewijl dat hem zijnLiefd' geen hoop nog trooft kan geven.
Is dit niet al te wreed? o'fchrikkelijk befluyt!

Leerd Lezer, leerd hier nu, en trekt daar voordeel uyt.

Gy hebt hier klaar gehoord, wat Liefde al kan werken,
6 Nederlandfche Jeugd ! ik bid u wild aanmerken,
Hoe fchadelijk het is, wanneer men niet en Mind,
In Eerbaarheyd en Deugd , als menig dat bevind.

Want zulk eenVenus-liefd' die gaat het Hert doorfnijden.

En brengt in fchijn van vreugd denMenfch in bitter lijden.

Gelijk als Amnon klaagt, ik fterve nu de Dood,
Om dat ik u bemin , ben ik in deze Nood.
Dus gaat denMenfch al voort^en doold op vreemde wegen.
Zo lang dat hy hem vind in 't eynde heel verlegen.
En dan door Zatans lift hem zelven nog verdoet,
ft Jeugd! let op dit ftuk, blijft vroom in u gemoed.
Een Sufter tot zijn Vrouw door Liefde te verkiezen.
Dat is een Duyvels-kunft, om Zielen te verliezen.

't Zijn Luften die daar gaan regt tegens de Natuur,
Een Liefd% een Minne-brand, gelproten uyt 'het Vuur.

Her
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Het welk den 2latan (lookt , uyt d'Afgrond van der Helteh,
Op hoop dat hy de Ziel hier na zal eeuwig kwellen

:

Want hy een Vyand is van 't Menfchelijk-geflagt.,

Die alteyd zonder nilt na boozé daden tragt.

Daarom wie hem op Godt hier namaals wil verlaten.
Moet met voorzigtigheyd de Zonden altoos haten.

èümnon énbe ^onabafi iiyt;

Sdonabali,

Koyt heb ik in mijn Hert belpeurt al zulk gewoel ^

'Gelijk ik heden nog met kommernis gevoel

,

Het is of ik alleen des Werelds-]aft moet dragen.
Och wee my ! wat is dit? Mijn Geeft is heel verflagem

Wanneer (ach trouwe Vriend !) is decs bedroefde fmeff
Van d'Herael neer gedaald, op u kloekmoedig Hert?

aianatiaft*

't Beginzel van mijn leed is even in die Dagen
Begonnen, doen ik ü op deze plaats kwam vragen:
Doen ik, (ó Konings-2oön !) u treurigheyd vernam^
Doen is 't dat my terftond bekommernis aan kwam

;

Wiens laft ik nog gevoel , ach ! mogt ik daar voor ftrijdeil 4;

Met Zwaard of Staal en Boogj ik zoude dus niet lijderii

*t Geen dat ik heb gevreeft (eylaas!) my nu gefchied^
't Is wonder dat gy my het fpreeken niet verbied ^

Ik leyder heb de fchuld, ik wil de ftraffe dragen.
Ik fta voor u bereyd, doet naar u wei-behagen.
De fchuld die komt op my, ik, doormijnftoutbeftaani
Heb u zo lange teyd dees fmerte aan gedaan.
Wee my onwaardige ! met fmaad moet ik mijn Öogen
Voor u ter Aarden flaan , ik bid u heb medogen
Met my (ó groote Prins!) die voor u neder-kniel.

Met een weemoedig Hert, met een beangfte Ziel:

indien
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Indien mijn fmecken u tot gunftc kan beweegen.
Laat my in deze nood en droefheyd niet verleegen

,

Gedenkt de zotte daad van my dog nimmermeer.
Want ik mijn aangezigt ootmoedig tot u keer

:

o Al te zwaaren laft! hoe heb ik my beflommert,

Fy Amnon, dat gy hebt u Vriend alzo bekommert.

Staat op eerwaarde Zoon, ftaat op en weeft te vreen»
En Haakt u naar geklag: het is niet lang geleen.

Dat ik hier in dit Hof met u iets difcoureerde

,

Naar welke zoet difcours ik van u dit begeerde

,

Dat gy my onbeveynft den oorfpronk uw s verdriet

Verklaarenzoud% maar'tfcheendanja, dan wieder niet,-

U zinneloos verlland dat wierd zo om gedreven
,

'

Gelijk een Schip dat fnel door Storm word op geheven

,

En met een woefte kragt, ftaat nu als in de Lugt,
Dan wederom in 't kort tot in den Afgrond vlugt.
Zo ongeftadig was u Herte in die Dagen

,

Dan waard gy wel gemoed , dan weef benauwde vlagen

5

Door welke'tegendrift gy nog op dezen Dag
U zaak verborgen houd, waar uyt dat mijn geklag.
Mijn fmert en kommernis, mijn treuren is gefprooten.
Wel aan 't is lang genoeg, het heeft my al verdrooten,
Stort nu vry zonder vrees in mijn getrouwe fchoot,
U droeve klagten uyt, jaagt van u deze Dood.
Ontlaft u zwaar gemoed , wild my niet langer tergen

,

Hoe kund gy uw geheym , u trouwfte Vriend verbergen.
Gy weet hoe dat ik heb u trouw'lijk by geftaan

In dees en geene Strijd, ik zoud nog vorder gaan.
Maar ziet, den tijd die mag veel reden nu niet leyden:
Spreekt zonder veynzen uvt , en treed nu niet ter zeyden.

5limnam
Mijn Hert (ó Jonadab!) dat wil met groot verlang
Uytfpreeken 't geen my deerd : maar ach ! my is zo bang.
De fchrik houd my te rug , 't zal my tot fchande wezen

,

Ik fla mijn Oogen neer van fchaarat en groote vreezen.
S %m^
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Wat fpreekt gy hier van vrees , Held fcliaamte aan een zy

,

't Mag wezen zo als 't wil , mijn trouwe blijft u by.

Het Herte fpringt my opvanblijdfchapdoorufpreeken,
Ik kan nu langer niet, de traanen my uytbreeken.
Nu werd' ik overtuygt; het Herte my ontiluyt,

Nu ben ik gantfch bereyd voor u te fpreeken uyt.

Al wat mijn teer gemoed van binnen heeft verborgen

,

Ik zal daar rond in gaan en fpreeken zonder zorgen

,

Mijn innigfte zecreet, dat op mijn Ziele leyd.

Al zoude my de Dood ftralcs werden aan gezeyd.

Tk vreeze Beul nog Zwaard , het moet nu zijn gefproken

,

Mijn zinnen zijn op hol, mijn kragten zijn gebroken.

U Woorden zijn te veel, gy breekt mijn lijdzaamheyd.
ïk bid u maakt het kort , en geeft my regt befcheyd.

Het zal alzo gefchien, ik hoop den tijd zal 't lyden.
Maar wanneer komt die tijd, dat ik my zal verblyden,
Ik die gekluyftert ga, geketend en geboeyt;
Wiens Liefde heftig brand , ennog veelllerkergroeyt?
Ik heb op 't onverzienll my laten overwinnen

,

En nu ik ben getreft, nu dwingt het my te Minnen,
Nu ben ik maar een Slaaf: een ander heeft de magt.
De Liefde die heeft my geflagen door haar kragt.

,

Dit is het geen dat gy voor dezen hebt geweeten.
Wat is daar op gevolgt , of is het u vergeeten?
Hoe dat de wijze raad, u Vorftelijk beleyd,
Terftond met volle kragt tot hulp my was bereyd.
Dit was u oogemerk , men zoud' in alle hoeken
Een fchoou en liethjk Beeld tot mijn Beminde zoeken.

't Is waar, al zulk een Beeld gelijk u Sufter is.

5fmuam
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5Ümnam

Ha! dat 's een guldenWoord, die maakt mijn leden fris ^

Ach ! mogt ik zo eenMaagd,de Ichoonfte onder Menfchen^
Mogt ik die tot mijn Lief, tot mijn Beminde wenfchen^
Gelukkig zoud' ik zijn , mijn liiiert zoud van my vlien.

Wel Amnon ze2;t gy dit, laat dan u raad gefchien;

Men zal nog hier of daar wel liaars gelijken vinden.

^mnom
Dit heb ik lang gezeyd, wat mag ik onderwinden,

Gy neemt het al verkeerd , of gy het zo verilaat

:

irlet heeft een ander zin, het is niet regt gevaat.

Mijn Lief, mijn waarde Lief, die heb ikuytverkooren^

i)ie laat voor u en my haar zoete ftemme hooren ,

En fchoon ik haar aanfchouw , nog weet ik my geen raat

gtonatiaft*

't Is wonder wat ik hoor, hoe vreemd het met u ftaat

,

Gy zijt een Konings-zoon , wie zal u konnen weyg'ren.

Al laat gy met der daad u Liefde hoog op Iteyg'rejn,

Ik kan dit niet verftaan , ey zegt my met een Woord 9

Wat is het voor een Bloem, die u dus heeft bekoorde

^mnan*
Ach Jonadab! voor 't laaft, ik kan niet langer zwygeüf
Mijn Sufter is de Bloem, hoe zal ik die verkrygen?
Mijn Sufter Thamar is 't, daar" ik dus om verdwijn»

6 Schoonfte ! boven al moet gy geprezen zijn^

aonatialöf*

Ik fchrik van 't geen gyzegt: mijn leden ftaan en trillen,

Noyt zulk een zaak gehoord, ik weet my niet te ftillen.

Hai fno bedriegery, wat zoekt gy zulk een daad?
Ik fcheur mijn Öpper-kleed , ik weet nu geenen raad^
-Het is een valfch bedrijf^ noyt zulke looze vonden
Had ik u toe vertrouwt, gy zijt genoeg gefehondgn^
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Verrader van u zelfs , en van u Vaders-huys

,

Nu brengt gy op u hals meer als een dubbeld Kruys,
Nu is op 't allerhoogft u lyden eerfl gebooren

:

Nu hebt gy hoop en trooil met eenen (lag verlooren.
VlugtAmnon , vlugt van hier , met zulk een valfch gelaat

,

Al eer dat Godes-fiand u met zijn Donder flaat.

Weeft nu te regt bedroeft, den Hemel is u tegen,
Fy, zot en dwaze Liefd', wat hebt gy nu verkregen?
Hoe, ftaat gy nu en zwijgt? het is nu klagens-tijd

,

U fchandelooze Liefd' u eygen fchand' verwijt.

Of ziet gy , dat u praat u ichand' niet kan bedekken?
Wel Amnon, 't werd nu tijd, ik meene te vertrekken.

Mijn Vriend hoord nog eenWoord, wild gy dus van my
En my in zulk een ftand elendig laten ftaan ? (gaan

,

Ik bid u met geklag, kecrd weder wild ontfarmen
My , die verlegen ben, tot u ftrek ik mijn Armen,
En roep u aan om trooft, op wien ik my verlaat.

Och Vriend ! och waarde Vriend ! en is 'er dan geen raad

,

Dat ik mijn Sufters guml en Liefde mag verwerven?
Ach wijze Vorft ! ik wil terftond veel liever fterven

,

Eer ik verlaten zoud' mijn Lief, mijn levens-vreugd

:

Tot teken neemt mijn Zwaard, waar aan gy proeve meugt,
Hoe fel de Liefd' my heeft het Herte door gebeeten

:

Zo 't u believen is , gy weet nu mijn zecreeten

,

Slaat toe, ik ben geruft, ik fterve zonder pijn.

Zo ik hier op de Aard' moet zonder Thamar zijn.

3anatïa&»

Ift waar 't geen dat gy zegt? dat gy u Lijf en Leven,
Om Thamar wild terftond aan my heel over geven?
Zoud' dit waaragtig zijn ? ik ftelle nog wat voor.

^ranan.
Och ja! gelooft het vry, dit is het regte fpoor

,

Van mijn benauwde Min, gy zult met waare daden
iiier van verzekerd zijn, hoe kund gy my verfmaden.
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Dewijl ik zeker ben, en zien u ongeval

,

Zo luylterd na mijn Woord, wat ik u raden zal.

Op dat gy naar u wenfch u Sufter moogt genieten

,

Op wien met fterke ftroora u Liefdens-pijlen fchieten.

Gy zult een Dag of twee kloekmoedig dit beftaan,

En leggen ftil te Bed, en fpreeken niemand aan.

En veynzen als of gy met Krankheyd zijt geflagen

;

Dan zal den Koning u gewis in deze Dagen

,

Bezoeken in u Ziekt'. Let dan wel op u ftuk;

Dan zult gywederom nafpeuren dit geluk,

Gy zult met droef gelaat, en zwakke ftemme vragen

,

Ach Vader ! mogt het zijn : het zoude my behagen

,

Dat hier mijn Sufter kwam, en my iets mede brogt.

Op dat ik van haar Hand een weynig Eeten mogt.

Volkomen kan ik my in deze raad vernoegen

,

Mijn Aangezigt is bleek, 't zal by de Ziekt' wel voegen

,

Zeer aardig zal ik dit beleyden na mijn luft.

Ik zal u dankbaar zijn, nu ga ik na mijn rulh

t'^amen &inmm

SBmnon gaat/ aï^ Jüratiö sö^öe/ op 3tjn

Is dit niet wel befchikt? hoe fleepen zijn de Menfchen,
Een yder vind zijn luft, al wat haar zinnen wenfchen
Dat moet alzo gefchien , elk tragt na zijn begeert.
Al gaat het zo wat krom , dat is de pijn niet weert
Om daar (na redens Wet) confcientie van te maken,
't Is beft ik hier van zwijg, ik zoud' wel ymand raken.
Het is hier mee genoeg. Ik blijf by dit propooft.

Oom-kool leyd nu te Bed, op hoope dat hy trooft

S s
'

N»
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l^a wenfcli (door valfche fchijn) vanThaniar zal bekomen
Is dit niet wel bedogt? 't zijn geen flegte Droomen, *

Het gaat wel na mijn zin , het lluk is wel bezet

,

Ik hebbe Aninons Hert nu vaft genoeg in 't Net

:

Maar Amnon niet alleen, ik kenze wel by Naamen,
En waarom meer gezeyd , ik zalze niet befchaamen.

Hier zijnder wel omtrent , van beyden Jonk en Oud

,

Die üegjes heenen gaan, opwien men 't niet vertrouwd»

t^aar weeten op een prik de zoete Venus-dieren

,

En kennen wonder wel haar wezen en manieren.

Dog 't werd zo aardiglijk met zoete fchijn beleyd.

Dat niemand daar van weet, nog niemand daar af zcyd;.

En fchoon men van dit ftuk een weynig weet te lipreeken

,

Het word ftraks met een fchijn van dit ofdat beftreeken ;

Tcrflond werd ik gebruykt, terftond werd' ik bemind^
De zr.sk werd zo beleyd, dat yder hulpe vind.

Ik ben nu als een Prins , ik ga vaft domineeren

,

Van weelde weet ik niet waar heen ik niy wil keeren,

Den Schepper aller ding, wiens magt in Eeuwigheyd
Geduurd, het Werelds-rad na zijn believen dreyd.
Wat is den Aardfclien-nienfch, ofhy een Gouden Kroone
Draagt op zijn nietig Hoofd ? 't kan hem niet verfchoone

,

Daar komt een fnelle Ziekt', die hem ter neder leyd^
Die als een ftrenge Heer het Leven hem ontzeyd.
Geen Scepter , Kroon nog Staf, mag na waardye gelden

,

Maar werden afgemaayd als Grazen op de Velden

:

Gelijk zeer onverwagt mijn Zoon (eylaas !) gefchied

,

Ik trede na zijn Bed, en trooft hem in 't verdriet.

^mnan \i %\tk te %tWt Icggcntrc»

6 Zoon, ó kloeke Held ! dus van Godts Hand geflagen:
Dus neder in de Afch , in zulke korte Dagen ?

UAan-
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U Aangezip;t dat (laat gelijk de bleeke Dood,
Gy fdieynd vanLighaamskragttenuytterftenontblood.

6 Zoonl het is nu tijd, gy kuntOodt niet ontvlugten.

Wild nu met u Gebed inwendig tot hem zugten

;

Bedenkt u levens-loop, hoe dat gy onbedagt.

Ondankbaar tegens Godt u tijd hebt door gebragt,

Hoe dat gy menigmaal 't Gebod hebt overtreden

Van Godes reyne Wet. Ach Kind ! met u Gebeden,
Wild tot u Schepper gaan , 't is nu de regte tijd

,

Terwijl gy door de Ziekt' nu Godts gevangen zijt:

Zo gy regtvcerdig bid, hy zal u niet verfraaden,

Hy zal u arme Ziel ontfangen in genaden.

9Cmntm.

Ach Vader ! hertelijk ik u in als bedank >

Houd op van dit vermaan, mijn Lighaam is te krank;
Mijn zwakke Geeft en kan veel fprecken niet verdragen

:

MaarVader , hoord ray dog , een Woordje zal ik vragen

,

Ik ben gantfch uyt geput, en Ziekt' heeft lange tijd,

In plaatze van de Spijs , tot vocdzel my gedijd

:

Ik ben zeer teer en zwak. Ach Vader ! hoord u Zoone,
Het fcheynd nog of de Heer aan my wil gratie toone.
Daar komt een weynig luft. Mijn Vadermag 't gefchien ^

Zo gund ray dat ik ftraks mijn Sufter Thamar zien

,

Op dat zy my terftond van d'een of d'ander Spijze

Toe maake een Geregt, gekookt nahaare wijze,

Al eer mijn luft vergaat, op dat ik van haar Hand
Mogt eeten, u tot trooft , en my tot onderftand

;

Dit Vader is 't verzoek, dit bid ik wild gebieden:

Mijn Zoone, zijt geruft, het zal terftond gefchieden.
Ik ga, de goede Godt wil zijn barrahertigheyd
Aan u vermoeyde Ziel, eer gy van d'Aardeïcheyd
Betoonen, op dat gy in leven ofte fterven.

Het Gulden Hemels-hof meugt eeuwiglijk be-erven.
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fflgamar met Een ^ienftmaast! ^innett*
Den Hemel wenlch ik u met heui'che groetenis.

Ik voor u neder buyg, en geef getuygenis

,

Van mijn gewillig Hert, waar aan ik ben verbonden:
Dewijl mijn Vader zelfs my heeft tot u gezonden.
Wel aan, mijn Broeder fpreekt, ik ben voor u bereyd.
Zegt my wat gy begeert , maar ach ! wat zwakkigheyd

,

Wat Ziekt' is dit ? 'tïcheynd mijn Broeder die wil fierven

;

Ach Broeder Amnon! hoord, mag ik geen Woord ver-

werven ?

Och al te bange vlaag! die 't Hert hem heeft beklept

,

Ey flil, 't fcheynd ofhy nog een weynig Adem fchept,

5^e èienflmaagb*
Zo 't u belieft Mevrouw , wild u niet meer bezwaren.
Ik zie zijn Adem gaat, hy zal nog wel bedaren.

%xmm faepnfï gem / of gp tipt wx supseïinee
feamt/ cntiefji:eefet:

Wie zie ik daar voor my , gebogen op de Aard,
Staat op, en gaat vry heen, ik ben die eer niet waard,

Hoe Broeder, hoe dus wqld, hoe dolen zo u zinnen?
Of kend gy Thamar niet? hoe zijt gy dus van binnen
In u Gemoed ontfleld? mijn Hert (^ylaas!) vol romv.
Dat treurd, om dat ik u in zulk een Haat aanfchouw.

^mnon fteöaarb/ en fti:eefit met l^erflantt*

Ik zie mijn Vaders gunft, waar op ik mijn vertrouwen
Heb vaft gefteld, vermits mijn Gogen nu aanfchouwen,
-U lieffelijk Gezigt, al ben ik zwaar belaan.

Och! Sulier Thamar, gy doet mijn Ziekt' vergaan.
Ik ben met groot verlang begeert nog in dit leven

,

Al eer ik my geruft tot fterven kond' begeven.
Om u nog eens te zien, het welke nu gefchied

,

't Is of mijn Ziekt' vertrekt, wel wat of dit bediet?
Daar komt een zoete luft, een luft om wat te Eeten*

Ey lieffte Sufter, nu eeij weynig neer gezeeten,

Ik
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Ik bid n door d,e Liefd' die gy tot mywaards draagt.

Dat gy dog mijn begeert voldoet, want my behaagt.

Dat gy een weynig Spijs tot fterkheyd van mijn leven

Bereyd, en my terftond met eygen Hand zult geven

,

Op dat mijn zwakke Geeft door 't vaften niet verftikt

:

Maar dat mijn droeve Ziel daar door wat zy verkwikt.

U vriendelijke ftem die hoor ik tot my fpreeken.

Maar lieve, laat dog Itaan dit bidden en dit fmeeken,
't Gebieden ftaat aan u, aan my gehoorzaamheyd.
Gewillig ik volbreng 't geen dat ik heb gezeyd

,

Te meer, alzo ik ben uyt laft van mijn Heer Vader,
Gezonden dit te doen; zo koom ik dan ook nader.
En neem naar u Gebod, hier toe een weynig Meel,
En meng dat naar u luft, en voor den Heer beveel.
Op dat de Spijze u tot Iterkheyd mag gedyen

:

Dat gy verblijd meugt zijn, in plaatze van dit lyen.

^framat fioofit 9Cmnon ten jê^m^ bao? SÖn (0asca

^gamar»
Nu is de Spijs bereyd, gekookt naar u begeert.
Mijn Broeder flaapt nu niet, u Aanzigt tot my keerd.
Zo 't u believen is, u flaauv/ Hert wil verfterken

,

Met deze Spijs, ik hoop 't zal kragten in u werken.

In geenderlye wijs en zal ik dit Geregt
Aanvaarden, 't is vergeefs al wat gy daar van zegt.
Ik ben dit niet gewend, ik kan geen vreemde Oogen,
Die op mijn Handen zien , omtrent mijn Bed gedoogen

:

Maar dit is mijn begeert, dit woud' ik, mag'tgefchien,
Laatz' alle van mijn gaan, en komt gy hier allien.

Op dat ik dan de Spijs vrymoedig zonder fchroomeii

,

Mag Eeten van u Hand , gy aan mijn Bed moogt komen.
S 5 ^fia;^
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Dewijl ik u begeert' zo kragtig in u zie

,

Dat ^r niet Eeten kund , u wille dan geicliie, (p^"

.

Vertrekt, terftond vertrekt, gy Dienftmaagd ende Kna-
Die op mijn Broeders Hand dus ydel ftaan'^en gapen.
Het is alzo zijn wil, vertrekt terllond van hier.
Op dat hy Eeten mag, alleen op zijn manier.

^icnpotien \xtmtMtxu

Brengt nu de Spijs tot my , den teyd is nu gebooren.
Te Eeten van u Hand, mijn Sufter uytverkooren,
Verkooren boven al, wiens aanfchijn my verheugd

,

En blinkt gelijk de Zon , o wonderbaare vreugd.

Ziet hier mijn Broeder is 't. Eet nu, op dat de Heer,-
Na zijn geliefde wil, u kragt daar door vermeer.

Neen Thamar, dit Geregt en kan my niet vermaken.
Zet vry de Spijze weg, het zijn heel and're zaken.
Die ik van u begeer, mijn lieve Sufter, ziet.

Mijn teer gewonde Ziel u ander Spijs aan biet:

Een Spijze van de Min, met Liefde door gevlogten

,

Die uyt mijn Herte vloeyd , vermengt met zoete togten.

öHemelfche Godin! mijn vreugd mijn levens-luft.

Nu ben ik nïet getrooft, voor dat mijn Zieltje ruft

In u geliefde Schoot, dat mijn geleden fmerte.
Met vreugde zy geloond, ó Zoet en Jeugdig Herte

!

ö Uytgelezen Bloem! mijn Lief, dit is de Dag,
Daar ik heb na gewenfcht , en noyt geen hoop en zag.

Ach Thamar 't is nu tijd; om gunfte te bewyzen.
Wild nii met weder-liefd' u Broeders Herte fpyzen.
Ik fmeeke nu om trooft, ik ftort mijn klagten 'uyt.

Voor u mijn waarde Lief, mijn uytverkooren Bruyd

,

Ik heb zo langen teyd met droefheyd moeten lijden.

Ach Liefl opWjn Gebed, wild eenmaal my verblijden.
' Het
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liet is geen Lighïiams Ziekt', die my dus heeft ontfteld,

Maar latie! puure Liefd' niy dus heeft neer geveld.

Dit is nog Jonadab bekend , die ik veel Dagen

,

Door al te groote flrijd mijn nood dikwils moeft klagen.

Ik heb vcrfcheyden-maal gcweelt als deJperaat,

! In 't p'rykel vaii de Dood, in 't midden van het kwaat.
Het leven my verdroot, de Wereld was my tegen,

; Noyt een gerufte Uur in 't Minnen heb verkregen.
^' De vreugde van het Hof, de Koninklijke pragt,

I
Heb ik om u mijn Lief geduuriglijk Verast.

Mijn Eer, mijn Staat, mijn Kragt, en Glory is verdweenen.
Ik ben noyt in de Strijd gelijk een Held verfcheenen,
't Is alles uyt geput ^ ik ben tot ftervens toe.

Mijn Herte my bezwijkt , ik ben van klagen moe.
Wat heb ik menig Dag geveynft my te vermaken

,

In 't Koninklijke Hof, dat ik 't geluk mogt raken

,

Om u, ach Lief! te zien : te zijn met u gemeen.
Dog waar ik ging of ftond ik vonde my alleen,

't Is altoos my miflukt, met treuren ging ik dooien

:

Maar nu, ach Hemels-gunft 1 nu is het u bevoolen:
U Vader heeft gezeyd , dat gy my trooften zult

,

Kom Lief omhélft my dan, voldoet aan my u fchult*

óUur! gelukkig Uur, die my vergund te'fpreeken
Met Thamar , dien ik zogt met veel bedekte ftreeken.
Komt, mijn Beminde komt, u lieve Broeder kult.
G Schoonfte ! 't moet nu zijn , mijn brand moet nu gebluft»

U reden die gy doet, die hoor ik met verlchrikken

,

Zy gaan my aan het Hert, en doen mijn Ziele prikken.
Mijn Broeder zijt gy dus met zotte hefd' bevaan.
Weemoedig ik u bid, wild dog in reden fraan,
Noyt zouder zulk een kwaad gefdiied zijn in den Lande ^Denkt aanuVaders-huys, denkt aan de groote fchanide.
Denkt aan u Sufters fmaad, denkt wat een ongeval.
Wat een rampzalig leed ons overkomen zal.

Keen,
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Neen , Broeder Amnon neen , wild zulk een fchandd
meyden,

,

Geen Menfch kon overzien onsbeyd' aanftaande leyden

,

Men Held' ons tot een fpot, u Prins zo wel als mijn.
Want wy na Wet en Regt llrafwaardig zouden zijn.

Ey Lief, 't is niet waard, 't is beft daar van gezwegen,
U kragtelooze reen die kunnen niet bewegen
Mijn moedig Princen-hert , dat anders niet en kan,
Dau als zijn Luft voldoen, wat on-eer is daar an?
Ik ben (ö zuyv're Maagd !) bereyd voor u te fterven

,

Zo gy my volle vreugd gewillig laat verwerven

:

Daar is niet in de weeg, ó lieiTelijk Gezigt!
5 Zon die met u Straal tot in mijn Ziele ligt.

Gy die mijn Ziels-Princes, mijn hoogde luft op Aarde ^

Mijn Levens-vreugde zijt, Lief, dat gy wat bedaarde.
De vrees heeft u ontfteld, u Herte ftaat en klopt.
Door 't heftig wederftaan u adem fchier verftopt

,

Laat zulke fantazy en beuzelinge vaaren

,

't Gefchied uyt regte Liefd', 't kan ons niet bezwaaren.

Het mag geen regte Liefd' met waarheyd zijn genaamd,
't Is ongebonden luft , die u nog my betaamd.
't Strijd tegens Godts gebod , het is een kwaad begeeren ,

Gy wild mijn Kuyflche-fchoot door geyleMin onteeren.

MijnMaagdelijk-cieraad, mijn Kroone van mijn Hooft

,

Gy als een ftrenge Vorft door zulk een daad berooft

:

Mijn onbefmette roem die fmijt gy onder voeten

,

Eylaas l wat is het dog? 't is om u luft te boeten.

Mijn Broeder houd dog op , houd op van zulk een kwaad

,

Dit zal een teken zijn "(zo g\' u raden laat)

Van u getrouwe Min, laat dan u trouwe blijken.

Zo gy my regt bemind zo moet gy niet bezwijken.
Bind in u graage Luft, en doet na mijn bevel:

Want zo en heeft men noyt gedaan in Ifraè'L

Doet
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^ 3oet zulk een zotheyd niet, ik zeg het u in trouwen,
iet zal, zo dit gefchied, in Eeuwigheyd ons rouwen.
Maar'k weet een beter raad, ey , hoord een teere Maagd,
Zo gy opregte Licfd' in uwen Boezem draagd.

Zo gy in trouwheyd Mind, en zonder looze treeken,

Vry Morgen aan den Dag wild met den Koning fpreeken:
Verklaard aan hem den grond, wat u zo bitter drukt.
Ik ftel my tot een Borg , u zaake wel gelukt

:

Mijn Vader die zal my (gelooft) u niet ontzeggen,

Ik zal u eygen zijn , wild gy 't maar overleggen,

SCmnom

Neen Thamar dit is wind, gy leyd my zo niet af,

iVeel eer ik tot een roof mijn Lighaam over gaf.

'En field' in Doods-gevaar , eer ik niet zoude koelen

j
Mijn luft op deze ftond' , het is al nietig woelen.

' Gy zult en moet 'er aan, het zy u lief of leyd,

!
En zonder uytvlugt meer, maakt u terftond bereyd>

\ In dit mijn groot geluk, ik zal mijn vreugd niet derven:

I

Al zouden \vy hier beyd' op deze plaatze llerven.

[

Het moet en zal gefchien, daar baat nog dit of dat,

Hoe dier dat gy u Eer ook voor de Wereld fchat.

Ach Iaat mijn naar Gebed, met Traanen in de Oogen,
! U Broederlijke Hert verwekken tot medoogen:
-^Is gy u geyle Luft zult hebben al voldaan,

:

Waar zal ik met mijn fchand' en fmaad dan heenen gaan ?

Mijn droefheyd is te groot, ik kanze niet beweenen,
' Wee my ! het bange Zweet loopt langs mijn leden heenen.
:
Mijn Herte fmelt als Was, noyt Menfche zo geplaagt.
Zal ik gefchonden zijn? ach! ik bedroefde Maagd,
Die in zo diepen Put vol allerley elenden
Verfmagten moet , waar heen zal ik mijn Oogen wenden

,

Tot hulp in deze Nood ? ó fchande boven al

!

Noyt zulk een zaak gehoord. O droevig ongeval

!

Men
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Men zal het op de Straat van Jong en Oude hoorens
Dat ik zo fchandig héb mijn Eerbaarheyd verlooren.

Achl is 'ef dan geen hulp,' geen trooft in deze Nood?
Zo zal 't nog beter zijn, dat ik verkies de Dood

:

Want eeuwig zoud' mijnZiel met droefheyd zijn doorftee-

En gy zoud' GodesWet en reyne pligten breeken. (ken>

Zo gy my wèderfiaat te volgen mijn Gebod,
Met regt zo werd' ik gram, gy houd met my de fpot.

Dog tierd nu zo gy wild, dit Lesje moet gy lezen,

Gy raakt niet uyt mijnHand , ofzult eenVrouwe wezen*

Genaad' 6 Vorft ! genaad' , beltiert u gram gemoed

,

Straft die de llraf verdiend , kallijd die u misdoet.

Indien ik fchuldig ben, doet met my na behooren.
De Dood ben ik getrooft. Ach ! was ik noyt gebooren*

Was ik nu als een Schim, zo llegts gelijk een Geeft,

Zo zoud' ik voor dit kwaad niet angitig zijn bevreell.

Ach !- mogt mijn Schoonheyd nu in Ihelheyd van niy

vlieden

,

Zo zoud' dit fnoode Feyt aan my hier niet gefchieden.

O valfch vermomdeSchijn ! met boosheydt'zaam gemenkt
Waar doorg' u eygen Ziel en Lighaam eeuwig krenkt,

6 Weelig Bloed! dat u zo geyl drijft op het Herte,
ó Aders ! gantfch bezet met vreugdelooze fmerte.
Wat diend voor my gedaan? mijn Broeder is verftoordi

óGodt! ik roep tot u, mijn Bede dog verhoord, (den;
Aanfchouwt mijn groot verdriet , hoe dat ik werd beftre-

Mijn Broeder parft my zelfs mijn pligt te overtreden.

ik heb geen kragten meer, alleen mijn Woorden z?jn

Bekenders van mijn fmert, uytleggers van de pijn.

Hoewel ik met geen kragt kan uytterlijken wreeken^
Zo wil dog evenwel mijn Hert inwendig breeken

,

Uyt vrees van Godes ftraf , die over ons zal gaan.

Och Broeder ! 't is nog teyd , denktwat Godt heeft gedaan

.

Hqê
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[loe i^ het Werelds-rond, zelfs in de eerde Dagen,

Tot ftraf van deze Zond', met Watervloed gellagen.

ll.,c is ook Sodonia tot in den grond verbrand.

Wat is 'er ook gefchied voor dezen in dat Land,

Daar Dina wierd gefchend, hoe is het haar bekomen .?

Al wat 'er Mann'lijk was, is 't leven ftraks benomen,
Totwrankövandelchand. OchAmnonl denkt hier aan,

En laat my ongefchend dog uyt u Handen gaan.

Bedenkt dit in u Hert , gy zult het wel bezefFen

,

Zo wy dit kwaad beftaan, dat ons de plaag zal treffen-

I Het geen gy my verhaald, dat is my wel bekend,
Wy zijn alhier alleen, geen Oog is hier omtrent,

i Al wat 'er is gefchied , daar zijn veel: reden tegen

,

i<[De kragt van dit propooft, dat kan my niet bewee^en.

é Alleen
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Alleen is dit mijn beed', dat gy u zagten aard
Betoond, en voor u Lief ten vollen my verklaard:
Wat is u in de weeg , hoe zoekt gy dus te vlieden *?

Daar is geen zwarigheyd , 't zal heymelijk gefchieden.

Waarom zoud' ik niet zijn bevreeft in dit verdriet

!

Ik weet dat overal Godts Ooge ('t hier ook) ziet.

Hier is geen vrees omtrent, hoe zietgy dus ter zeyden?

Zo lange als ik kan zal ik my daar van meyden.

Ey lieve waarom niet, de zaak en lijd geen laft.

^Tgamar.
\ Gefchied niet met mijn wil , al houd gy nog zo vaft.

Nogtans ik zal mijn luft, naar wenfchen met u dryven

(^Öamaiv
Inwendig zal mijn Ziel daar van ontfchuldig blyven.

Gy toondhertnekkigheyd, ó Thamar! dit is kwaad.

^Öaman
Zo 't af te weeren is , ik my niet Schenden laat.

Mijn Lief, en vreefl gy niet? komt wild u overgeven.

CÖamai%
Ik vrees u nimmermeer^ al koll 't my het leven.

Wel zijt gy zo gezind, ik bid u langer niet.

Treed aan, gy zult perfors, ziet daar mijn wil gefchied

©aïfcge ^c^tjn*
Nu is den Jongen Prins hi vreugde na zijn wenfchen,
ï^u is hy buyten 't Oog, gefcheyden van de Menfchen

Nu



;
Thaman Ontfchahing, 37

Nu is hy fris en wel, nu weet hy van geen fmert;

Terwijl zijn volle luft by hem genoten werd. (den,

Nu moet de zoete Maagd door dwang haar laten fchen-
' Dit gaat wat al te hoog, hoe wil dit ftuk nog enden.

Al is 't dat Amnon zelfs hem nu gelukkig agt

,

My dunkt (na 't hem vertoond) t is kwalijk overdagt.

Al ben ik Valfche Schijn, dit kan ik niet verfchoonen.

Dat Thamar door geweld haar moet goedwillig toonen.

Een Maget tegens wil te dwingen tot de Min

,

Daar lleekt (ó trotze Held) al vry wat meerder in:

Het is geen kleyne zaak, in zulk een kwaad te treden»

't Strijd tegen de Natuur , en tegen alle reden.

U zaak die loopt gevaar; boet vry u graage luft,

En voor de lefte reys , u Lief, u Thamar kuft

;

Ik weet , gy zult niet meer tot zulk een Vreugde koment
Maar op een ander wijs nog van den Nikker droomem
De zoete Vreugd zal u nog werden tot Fenijn

,

Het zal te zijner-teyd aan u gewroken zijn»

Ik vrees dat u dit zoet zo bitter zal op-breeken^
Het is een Koninks-kind , een yder zal het wreekett^
Dus gaat het menigmaal : als *t Luftjen is geboet.

Dan komt wel haalt het zuur in plaatze van het zoet.
Dan moet men al de laft nog op het eynde dragen.
En leyd den Menfch op 't Hert, ja al zijn leven dagen,
Dan is 't dat menigmaal die Les gelproken werd,

i De vreugd is al te kort voor zo een lange fmert.

fCgam^r Üïit-jjeftaatett*

i 6 Trouwelooze Vorit ! zijn dit u Minne-treekeii 9

Is nu de Liefd' gedaan ? 't Hert wil van fmaatmy breekéü*
Hoe komt in u gemoed alzulk een wreed befluyt ?

Nu ik te fchande ben ^ nu ftoot gy my nog uyt. (g'^tif

Mijn Broeder , vreeft gy niet , nog Godt , nog voor 2ijn pla*

Zo laat u fteerten Hert beweegen door mijn klagen,
i Ik die gebogen leg hier voor u Majefteyt,
En bid met droef gelaat, verzoek barmherógheyd*

T Want
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Want zo gy my verftoot , gy zult meer fchand' en fchaden
Bevinden als gy ïneend. Ach! Lieve laat u raden.

Dit kwaad zal erger zijn als gy oyt hebt gedaan

:

Neemt my in u genaad' en liefde weder aan.

Op dat wy in de gunft des Konings mogen blyven

Ten eynde dat de vreugd aan ons ook mag beklyven.

Gaat heen, waar dat gy wild, mijnLuft die is gekoeld.
Geen Liefde groot nog kleyn mijn Hert tot u gevoeld

,

Gy zijt nu los en vry , gaat nu gy trotze Thamar

:

Zoekt gy des Konings gunft , vertrekt hier uyt de Kamer.

Ey Broeder., nog een Woord, ^mnan* Weg,weg,metu
getier.

t*Za Bode weeft bereyd , en jaagt de Pi*y van hier.

dienaar ban ^mnan.
Gaat weg gy fnode Hoer , gaat uyt Mijn Heer zijn Oogen,
Hy wil geen eenig Woord te fpreeken meer gedogen.

^fiamar.
Wee Amnon! dat gy leefd , noyt zulk een booze daad,
Jsloyt zulk een fieltery , noyt zulk een felle haat.
Is van den aanbegin gefchied als dezen

;

Godt zal u ftrafFe zijn, de wraak hebt gy te vreezen.
Is dit u trouwe Min, is dit u zoet gevley.
Die ik met Ziels-verdriet zo .bitter nu befchrey ?

Ik weet my voor de Schand' met fmerte niet te bergen.
Ach Vader ! wat mogt gy my oyt voor dezen vergen

,

Dat ik hem dienen moeft, nu is zijn wenfch voldaan.
Nu moet ik nog met fmert van dezen Linkert gaan.

Nu ik gefchonden ben, nu werd' ik uytgeftooten,

Eylaas ! nu werd de Deur my voor het lloofd gefloten ;

6 Valfch fenijnig Hert \ vol vriendelijk gelaat

,

Is dit opregte Liefd'? ó fchrikkelijk verraat!

Gefchend, eylaas! gefchend, te fchande al mijn leven,i

Fy Amnon, dat gy hebt al zulk een Feyt bedreven!
Fj
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Fy fnode Boef, vol lift, Verrader van een Maagd

;

Die fchoon ty is gelchcndJiaavKuysheyd by liaar draagd:

Die door u zotte luft, nog imeeken is bewogen.

Maar door gedwongen kragt, is ichandelijk bedrogen.

Nu is mijn Ziel bedroeft, nu is mijn Vreugd gedaan.

Nu zal ik tot een fpot voor al de Wereld Itaan.

Ik weet my geene raad^ wee my ! ik ben bedorven.
Och! was ik van dien Boef zijn Handen dog geftorveh.

Had hy in deze haat terftond my ook gedood
Zo was ik in de ruft, en vry van deze nood:
Maar nu (ach leyder nu 1) ik fcheur met eygen Hande

Mijn jtuyver Maagde-kleed , tot teken van mijn fchaifüe

,

De Bloem is af-geplukt, de glantfch die i$ verdooft,

Ik ftrooy bedroefde Afch op mijn onweerdig Hooft.

Gund m.y (ach Hemels-Godt !) de Dood in dit benouwen

:

Op dat tliiinOogeri hier mijn fmaadhéyd niet aanfchoii wen

.
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Wat vreemder zaak is dit , wie heeft u dog misdaan.
Mijn lieve Sufter fpreekt, hoc zijt gy dus belaan?

Wat is aan u gefchied, hoe zijt gy dus uytzinnig.

Zegt my het Ongeluk? wie is zo ftout zo vinnig.

Die u, een Konings-kind, durft eeiiig leed aan doen.
Het vald my up mïjn Hert , ik heb een kwaad vermoen.
Ik denk de oorzaak wel van dit zeer droevig treuren

!

't Is meerder als gemeen het Maagde-kleed te fcheuren

!

Mijn Suller fpreekt opregt, na ik bemerken kan.
Dien ik het toebetrouw , u Broeder is de Man

,

Die u gefchonden heeft, 't Is Amnon dien ik meene.
Zegt my. ^gjitnat» Och Abfalom! hy is 't, en anders

geene.
Die my heeft tegen wil door zijn geweld verkragt:

Maar nu het is gefchied, my fmadelijk veragt.

Nu fchopt hy met de voet mijn teere Maagde-ledcn

,

Waar door dat ik mijn teyd in droefheyd moet belleden.

Nu zeg ik dan voor 't laatft, adieu mijn zoete vreugd.
Adieu mijn levens-luft , adieu mijn Jonge Jeugd.
Adieu al mijn vermaak , dat my oyt mogt verblijden

,

Mijn Eerbaarheyd is weg , nu moet ik altoos lijden

,

Adieu gy Maagden-rey , gy Juffers van het Hof,
Beklaagt mijn ongeval , hier is genoegzaam ftof.

Adieu mijn fchoon Cieraad, Carbonkcls ende Steenen,

Die ik .gedragen heb , helpt nu mijn leed beweenen

!

En wagt tot dat de Dood het eynde my bereyd.
Dat ik bedroefde Maagd uyt deze Wereld fcheyd

!

Adieu ó felle Prins ! die u niet laat bekooren.
Die niet een eenig Woord van my begeerd te hooren.

Adieu, gy die mijn Eer hebt trouweloos ontfchaakt.

En door beioftenis u eygen Mond verzaakt.

Adieu, voor 't laatft' adieu, die my eerteyds beminde
Met valsheyd, ik vertj^k, gy zult u ftraf wel vinde.
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Houd op van u bekhg, mijn Sufler weeft te vreen.
Zwijgt ftil,'t en heeft geen nood,ey ftaakt dit naar gewe€n.
En neemt u deze zaak zo zwaarlijk niet ter Herten

,

Want hy u Broeder is , het zal hem nog wel fmerten

:

Wanneer des Werelds-loop het Rad eens omme dreyt.

Dan zal de Wraak hem flaan voor dit zijn fnode Feyt.

Hy zal tot zijnder teyd een ander Lesje droomen.
Zijn Schand zal aan den Dag u tot een Eere komen.
Zo ik de teyd beleef, en zo ik heb de Magt,
Het zal gewroken zijn, door een bedekte kragt.

Wat brengt (eylaas !) de teyd,de teyd al droefheyd mede

,

Wie leeft hier op de Aard' geduurig in de vreede '^

Waar vind men zulk een Menfch , hoe Rijk , hoe hoog van
Staat,

Hoe Edel dat hy is , die zonder droefheyd gaat

;

Zijn Vreugde , dien hy heeft , werd dikmaal ingebonden

«

En door een haaftig leed op eene Uur gefchonden.
Daar baat geen Konings-kroon , nog eenig groot ontzag,
Den teyd brengt alle ding volkomen aan den Dag.
Ik die zo menigmaal mijn Vyand heb verllagen,

En ben voor veel een fchrik, moet evenwel nu klagen.
Ik die een Koning ben, dog in mijn Konings-huys,

j

Daar is een naar geklank, daar is een dubteld kruys.
Daar is een droeve Maar my heden voor gekomen,
Mijn eygen Zoon die heeft mijn Dogrers Eer benomen.
Een Go&delooze daad , een fchand' in Ifraël

,

Een fmaad voor al de Liên, een al te zotten Spel.

i Een Zonde voor den Heer, een lader in den Lande

,

Een al te grooten kwaad, een gruwelijke fchande
Die is 'er nu begaan, daar ftaat men nu en keykt,
Vanfchand' engroote fchaamt men aan eenzeyde wijkt,

^
Komt nu eens voor den dag, gy kloek en ftoute Ridder

,

! Aanfchouwt u Vaders leed , komt ziet hoe dat ikzidder,
T 3 ïioc
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iloe dat ik fta en beef, in dit mijn groot verdriet.

Dat door u ftout bedrijfmy heden is gefchied.

Ik zie vaft gins en weer , wat baat mijn treurig zugten ?

Mijn Zoon die fchuldig is, die fteld hem om te vlupen,

Wat zal ik hier toe doen , wat diend 'er nu beleyd V

Dit zal het belle zijn , geduld en lijdzaamheyd.

9Cfifaïam met tm IQCrjf-gnrgt w^t.

Ik heb in deze teyd een Gaftmaai voorgenomen.

Waar op , na dat ik hoop , het gnntfche Hof zal komen ,

Een wonder ^root beflag, om reden neemt ter hand.

En waarom dit gedaan V 't is om een geeftig Kwant,
Die door gemaakte Pijn kon aardig blijken , veynzen

;

Kon fpreeken met de Mond , maar anders met gepeynzen..

Kon onder valfche Schijn, het Koninklijke-hert

Bewegen, ofhy was beladen met veel fmert.

Kon door zijn geyle Luft, met fmeeken ende vlyen.

Mijn Sufter (door 't Gebod des Konings) doen verlyen^

Kon met een droef gela ad nog klagen van zijn Min;
Maar had uyt valfche -grond het Schenden in den zin.

Kon op het alderwreettt zijn Schande niet bedekken

:

Maar li:ietze van hem uyt, dit doet my nu opwekken.
Alzo den teyd hier toe gele^endheyd aanbied

,

Zo ga ik daar mee voord. Want my ook zeer verdriet,.

Dat zulk een fchoone Maagd zo deerlijk is bedorven

,

En dat den Schender boos nog niet en is geftorven.

Om dan het regt befcheyd te geven aan dit Werk:
Zo let wel op de zaak , dit is het oogemerk

:

Het is, gelijk gy weet, een ruyme teyd geleden.

Dat Amnon is gevleyd, dat Amnon is gebeden

Van Tharaar, die bedroeft daar voor zijn Bedde ftond

En fmeelcte, maar geen trooft by haaren Broeder vond.

Die tegens Wet en Eer hartnekkig heeft geftreden.

En wierde niet beweegt door nog zo zoete reden:

Maar heeft ftoutmoediglijk met opgezette m-agt,

Jïaar tegens wil en dank zo fchandclijk Verkragt:
Die
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'. Die zal ik onvoorziens nu met de Dood bezetten.

Want hyze fchuldig is na Godts belchreven Wetten

:

Dewijl mijn Vader dit te ftraffen hem ontziet;

Zo zal het dan door my regtveerdig zijn gefchied.

Dit is dan mijn begeer , ^^ Schild-knaap zult niet vrezen

:

Maar zult op mijn Gebod getrouw en vaardig wezen.
Wanneer als Amnon nu in goeder Vreugd zal zijn

,

En denken op geen kwaad, maar vrolijk van den Wijn,
Als ik dan tot u zeg. Haat Amnon dat hy fterve.

Zo gy dan vaardig zijt, gy zult mijn gunft verwerve;
Gy zult dan zonder vrees terllond hem neder flaan.

En fris zijn van gemoed, getrooft daar heenen gaan.
Want ik door mijn Gebod'aan u dit heb geheeten:

Maar houd dit by u llil , geen Menfch en moet het weeten.

HErjf-ftncgt.

Aanzienelijke Prins , in Schoonheyd boven maat

»

Mijn Lijf, mijn gantfche kragt voor -u ten diende ftaat.

Al wat u Mogendheyd hier na my zal gebieden

:

Dat zal terftond van my getrouwelijk gefchieden.

^abiö met ^öfaïain ujit

De oorzaak mijns verzoek Heer Vader dog verftaat,

U Knegt in deze teyd zijn Schapen fcheeren laat.

En wenfcht het Hof-gezin des Konings te tradteeren,

Den Koning die gelieft hem tot u Knegt te keeren.
Met Groot en Kleyn, o]3 dat een yder zy verheugd.
En dat den Koning zie zijn Kind'ren tot een vreugd.

©abitr.

Mijn Zoone weeft gemil, 't zal u te veel bezwaren^
Het Hof-gezin is groot , laat zulk een Maalteyd varen

,

Wy zullen naderhand aan u betoonen d'eer,
Om^ tot u in te gaan , indien 't den grooten Heer
Belieft, en ons toe laat, gy dan in deze Dagen,
Laat u met dees en geen van 't Hof-gezin behagen,
r:.. T 4 Ik
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Ik heb een ander zaak ten Hove by de hand.
Die niet en diend verzuymt, vermits hetgantfche Land
Daar aan op 't alderhoogft tot welvaard is gelegen.

Trekt gy met u Gezin , ik wenfch u Godcs Zegen.

Dit had ik niet gedagt, dit had ik niet vertroud,
O Vader ! dat gy my zo kort af zeggen zoud.
Ik hoope immers niet, dat gy my wild verfmaden.

^abiir.

Neen Zoon, zo 't u belieft, zo laat u van my raden»
Het mag voor deze teyd met my nu niet gefchien.

Indien het wezen mogt , gy zoud my willig zien.

SCöfaïom*

Dewijl u Majefteyt hier toe niet is genegen

:

Maar heeft wat anders voor, zo laat u dan bewegen.
Dat ik aanfchouwen mag de naafte van mijn Eloed

,

En vrolijk met haar zijn. Ach Vader \ dit voldoet.

Inzonderheyd zo laat, mijn Broeder Amnon komen,,
Want uyt een gunftig Hert heb ik dit voorgenomen.

©abitu

Op u gcwenfcht verzoek ik dus verr* conzenteer.

De helfte van 't Gezin , verkieft na u begeer

,

Wild Anmoa end.e my voor deze reys vcrfchoonen.

Ach Vader \ wild gy dan geen vriendfchap my betoonen ?
Heb ik aan u misdaan, dat gy my wederftaat.

En toond, als of gy my meer als een ander haat?
En ben ik niet u Zoon, de vreugde van u Kroone?
Ben ik niet Abfalom, tot lofgenaamt de Schoone?
Waar meê heb ik verdiend , dat gy mijns Herten-wenfch ,

My heden nu ontrekte wat ongelukkig Menfch
Ben ik in deze Uur? ik twijffel of mijn Vader

My yoot zijn Zoonc. houd» bedenkt de zake nader.
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Waarom fpreekt gy zo dwaas, en neemt een arg:ument.

Als of den Koning u,niet voor zijn Zoone kend?
Neen Kind, dit is vergeefs, 't zijn kragtelooze reden

,

Vermits mijn raad u diend tot u profijt en vreden.

Wat zoud' ik voor profijt uyt dees gehoorzaamheyd
Dog trekken, ik die nu het alles heb bereyd,
En ftaat alleen en ruft op 't komen van de Gaften.

Is dit niet al te flegt, zo fchandig mis te taften?

Die al de koften heb volkomcntlijk gemaakt,
Gy meend het wel of niet, mijn Eer die is geraakt.

Zal ik dus vrugteloos van. deze plaats vertrekken.
Ik zweere, 't zal hier na geen vrede doen verwekken.
Zal my die Spot en Schand* voor deze teyd gefchien.

Dat zelfs niet eenen Vriend werd aan mijn Dis gezien ,

Ik barfte fchier van fpijt, op my fteld geen betrouwen.
Het mogt door zotte daad wel namaals nog berouwen,

O Abfalom ! gy dringt my heden, dat ik moet
Toe laten , 't geen gy wild , u wille dan voldoet

;

Trekt dan in vreden op, met al des Konings Kind'ren,

Vermijd het geen dat u de Vreugde kan verhinderen.

seftfaïonu

!k dank u hertelijk , Heer Vader dat gy dit

My conzenteerd: want 't is mijn doel, mijn eenig wit.

t'garmn tórnam

T5 BiiSSC
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^fifalam ftaat njt.

Een meer als groot geluk komt huyden my te vooren.
Ik zie 't gaat na mijn wenfch, de teyd is nu gebooren.
Treed toe gy Lijf-trouwant , mijn zaken die itaan vaft-,

Dien trouweloozen Prins kloekmoedig nu aan taft.

Wel op, zijtonvertzaagt, flaattoe, zoekt hem te raken.
Vergeld hem op zijn kop de wei-verdiende wraken.

^e ^cgïïö-ïihaajï.

U Vörftelijk gebod voldoen ik nu terftond.

En maak met deze (lag hem doodelijk gewond.
Daar leyd hy onder voet, zijn kragt zal haalt verteeren

;

Met nog een fnik of twee, daar meê zal hy pafleeren.



Xhamars Ontfchaking^ 47

5Cöfaïam.

Nu is het teyd voor ons, elk pakt hem op de vlugt.

Voor my ik vlugt terllond, want haall zal dit gerugt

Den Koning (alzo klaar als een Bazuyne) hooren.

Adieu gy Hof-gezin , mijn teyd die is gebooren

,

Ik zeg voor 't laatft adieu , getuygt van deze daad.

Mijn Hand heeft hem 2;edood , tot llraffe van zijn kwaad >

Smijt weg den Dooden Komp,en fleepthem uy t de Kamer,,

}iy heeft het wel verdiend aan onze Sufter Thamar.

©E ©eugtr met ©aïfc&e ^cgijn v&i*

Het eene kwaad dat baard het ander onverdagt.

Nu Thamar is gefchend, nu Thamar is verkragt,

Nu moet dien Jongen Held nog onvoordagtig fterven

:

in 't midden van zijn vreugd begind men hem te kerven,

6 Droevig ongeval! den Hemel (laat betreurd

;

Geen zotter daad is oyt in Ifraëi gebeurd.

Een Konings-kind verkragt : een Konings-zoon verflagen y

Men hoord door al het Hof den Koning zelve klagen

;

Een yder ftaat verzuft , een yder is verbaaft

,

Het gantfche Koninkrijk dat tierd , dat roept en raaft

;

't Is voor de gantfche Wer'ld een zake meer als Wonder,
't Is yder in zijn Oor een llag gelijk een Donder.
Een kwaad in Ifraël, waar van men noyt en leeft

:

Ziet Thamar zit en treurd , en Amnon geeft de Geeft.

O Abfalom de Schoonft'! de Schoonfte in het leven.
Wat kwaad hebt gy begaan , wat Feyt hebt gy bedreven ?

Wat fchrikkelijk Verraad, wat voor een Moordery,
Brengt gy nu aan den dag? 6 fnode Boeveiy!
Ü aldernaafte Bloed te brengen om het leven

,

En dat een Konings-zoon, die hebt gy nu gegeven.
Een Moord-fteek in het Hert. O gruwelijk beftaan

!

Pe Wraak die zal gewis u tot een ftraf na gaan.

a^aïfi'ge
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Dewijl gy Abfalom befchuldigt zonder reden:

Zo doet mijn u propooft wat nader tot u treden,

Al 't geene wat hier is van Abfalom gefchied.

Dat is regtveerdelijk en zonder reden niet.

De Straf IS na waardy, het Loon is na de werken.
Een onpartydig Menfch kan dit genoegzaam merken.
Had Aranon op den raad van Thamar wel gelet,

Hy had zijn zotte luft genoten zonder fmet.

Hy had des Konings gunft, en ook zijn Eer behouwen;
Hy had op zijn begeert met Thamar mogen Trouwen

:

Want eer dat Amnon zoud' al zulk een kwaad begaan

,

Den Koning liever had het Trouwen toe geftaan.

Dat menig Vader wift 't zecreet van zijne Kind'ren,

Hoe dat de zake ftond' hy zoude zo niet hind'ren.

Te Trouwen deez'of geen, fchoon tegens zijn gemoed.
Als hy des niet te min zijns Vaders pligt voldoet.

En haar ten beften raad: gelijk men ziet gebeuren.
Dat om een kwade Feyt de Ouders dikmaal treuren.

't Is beter dat een Kind naar zijn begeerte Trouwd,
Dan of het anders doet, dat u en hem berouwd.
Men heeft wel eer befpeurt , dat d'Ongezienfte Trouwe

»

Die by de Ouders zelfs onweerdig wierd* gehouwe

;

Slegts om een weynig goeds, een beuzel dit of dat:

Maar wierden haaft daar na geprezen door de Stad.

Ja wierden in der daad de alderlieffte Vrienden

,

By Ouders, Vriend en Maagd , die zy gewillig dienden:

Gelijk in tegendeel d*ervarendheyd ons leerd,

Hoe haaft by deez' en geen het Goedjen is verteerd

,

De Vrouwe tot verdriet, de Ouders moeten klagen:

Vermits zy met haar Kind meeft op het Goedje zagen.

Daar leyd het over hoop, de Rijkdom declineerd.

Daar is geen regte Liefd' , het Blad is om gekeerd.

De Min die is te loos, hy wil niet onderwinden.
Het is een groot abuys» aan *t Goed hem te verbinden.

Ik
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Ik keer ray wederom , en toon, hoe opftinaad

Dat Amnon is geweefl, want noyt geen wijze raaA
Beweegde zijn gemoed: maar wilde liever ftervcn.
Eer hy zijn geyle Lull een oogenblik zoud' derven;
Zijn Herte was verlleend gelijk een Diamant,
Zijn Bloed was als een Vyer, een Moeder van de Brand.
Hoe vyerig dat zy bad, hoe lieffelijk dat zy vleyde,
Hoe droevig dat zy kermt , hoe bitter dat zy ichreyde ;

't Was al omniet gefmeekt, voor haar was geen genaad.
De Zond* moeft zijn volbragt tot in den hoogllien graad

;

Het moeft van hem gefchien , door fno verkeerde wegen

,

Zijn luft heeft hy geboet, zijn loon heeft hy verkregen.

Ik fta met groote luft en let op u propooft.

Maar als ik oordeel ftrijk, dan zie ik na het Ooft.

En waarom dit gedaan ? 't is of ik daar kan vinden
De Ooft en Wefte-wind, ik wou die t'zamen binden;
Is dit niet al te dwaas, en heeft geen fondament?
Dit raakt u Valfche Schijn , u zelven hier uyt kend ,

Gy fpreekt hier tegens my van Amnon zo veel reden

,

Als of gy leeren wild de Chriftelijke Zeden;
Contrary u Natuur, waar heeft de Duyfternis
Gemeenfchap met het Ligt , gy taft voorzeker mis.

Wie kan een zoete Vrugt oyt van een dorre plukken?
Wat doet een Diftel meer als 't goede Kruyd verdrukken?
Wat kan hier dog voor goeds uyt uwen Monde gaan?
Want gy geduurigzijt, metValfche Schijn belaan.

Weg, weg, vertrekt van hier,uNaam die brengt het mede,
Gy zijt een valfche Gaft , zegt my waar brengt gy Vrede ?

Het kwaad dat Abfalom gedaan heeft, onder fchijn

Van vriendfchap, dat is regt een Duyvelfche fenijn»

Hy heeft het uyt u Borft gelijk een Spin gezogen

,

En door Wraakgieriftheyd , op Amaon uyt gcfpogen.
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Of Abfalom van u befchuldigt werd of niet,

Daar is op deze ftonü regtveerdig ftraf gefchied^

Kon Abfalom zijn kwaad met Valfche Schijn bekleden?
Zijn Broeder Amnon heeft den weg hem voor getredem
Slaat eens u Oogen om in *t Werelds Regiment

,

is niet de Valfche Schijn by yder een bekend ?

Ik ben van Oud Geflagt^ en van 't begin der Dagen

^

Mijn Ridderlijke Stam kan yder een behagen,
In 't Paradijs ben ik by Adam al geweeft

,

En ben voort naderhand gediend , gevierd, gevreeft* ;

Den grooten Patriarch , den Vader van 't Gelooven ^

Heeft in Egypten-land mijn kragten niet verfchooven^
Maar tot zijn eygen nut gebruykt, en dat door nood*
Uyt vreeze van het kwaad , uyt vreeze van de Dood ^ ^

Uyt vrees: van Lijf en Goed door Sara te verliezen

;

Zo heeft hy deze weg veel liever willen kiezen.

De Valfche Schijn die kwam hem wonder wel te pas ^

Want Sara niet zijn Vrouw , maar doen zijn Suftcr was*

Zo zijn der meer geweeft, ja deftige Patroonen^

En hebben Schijn gebruykt om and're te verfchoonen»
Alzo heeft Jonathan geveynft, en met een Schijn^

Als ofhy in het Veld na eenig Wild of Zwijn
Zijn Pijlen fnellijk fchoot; maar door dit lieve Teeken >

Heeft David Sauls Hand bedektelijk ontweeken.
Als hy nu door de vlugt van Saul was bevrijd.

Den Koning op een nieuw meer zwarigheden lijd*

Als hy voor Achis kwam, zo fpraken zijne Knegten

^

Dit 's David, die men ging ter eeren Kransjes vkgtcn^
Die zulk een hoogen Lof door al de Steden droeg.
Dat Saul in den Strijd wel Duyzend neder floeg : :

Maar David met zijn hand Tien-duyzend had verwonnen ,

Doe floeg des KoningsHert,doe heeft zijn vrees begonnen,
Had hy de Valfche Schijn van Zotheyd niet getoond.
Voorzeker David was van Achis niet verfchoond.

Hy
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Hy had in deze teyd veel fmaadheyd moeten lyden:
Maar door de Valiche Schijn zokwamhy totverblyden*
Alzo komt huyden nog de Valfche Schija tot nut.
En is nog in de Nood aan veele tot een ftut.

Daarom zo 't u belieft, en\vild my niet veragten.
Ik heb in deze teyd meer als gemeene kragten.

6 Valfche Snater-tong! gy troft my al te veel,

't Is maar bedriegery, u zaak is niet zo eel.

Gelijk gy hier bev^ijft; gy weet de zoetfte dingen
Bekwaam tot u profijt, zeer aardig voor-te briiigen:

Maar 't is vermomde Schijn, gy leyd door zulk gelaat,
-Den Menfch , den flegten Menfch, al zagjes tot het kwaad.
Want Valfche Schijn werd meeft tot flim beleyd getogen

:

De Valfche Schijn die heeft zo menig Menfch bedrogen.
De Valfche Schijn die is van zeer Fenysig Zaad

,

Want hy zijn eygen Vriend al eer hy 't weet verraad.
De Valfche Schijn die heeft den Moord der-Siefiemyten
(In plaatze van Verbond) vernield , met ftreng vèrwyten.
Door valfch bedrog in fchijn is Uriam gedood,
En Joab, Amafa bragt in gelijke nood.
Door valfch gemaakte Ziekt' is Thamars Eer benomen.
Door valfch en looze Schijn is Amnon om-gekomen.
Dus huyden brengt gy nog veel Menfchen om den hals :

Zomma, in 't kort gezeyd, aan alle kanten vals.

Gy rokkend Prinsen op, de Koningen der Aarden,
Die hitll gy tegen een, met fcherp en blanke Zwaarden,
't Is over al vol Moord, 't is overal vol Brand,
Zelfs heden dezen Dag in onze Vaderland.
En of de goede Godt ons Vreede woud' vergunnen.
Men trekt het in bedenk, of gy zult ruften kunnen,
U Faam is Schijn bedrieg, ik fpreck nu overluyd.
Begeert gy meer bewijs, verwagt het Eynde uyt.

SLUYT-
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Neemt Gunft voor Kunft.

J. C. Mayvogel.
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BRUYLOFTS-KROON
Düorvlogten

Met verfcheyde leerzame Gedigten , ver-

makelijke Bruylofts ende aandagtige Liedekens.

J.
C. M A Y V o G E L.

Voorgefleld op de Vier Getcyden van den Dag.

Morgenstond
Voormiddag (
Namiddag r

Avondstond j

aan de

Jonge Jeugd.
Onder-getrouwde*
Getrouwde.
Aandagtige.

Tot AMSTERDAM,
25p JOANNES KANNEWET, ^deftiiet^



Aan de Deugd-Jiei^ende ende Zeden-rijke.

IK heb Eerwaarde Maagd
Dees Kroon u toe gevoegt

Die in u Beeltenis draagd

Het ^een dat mijn vergenoegt:

Indien ik Herderin

U weer verg noegen kan

,

Zo cierd met Weder-min
Mijn Bruylofts-kroontje dan

j

Dat is met bly gelaat ^

En met een zoet Gezang

,

Met vriendelijke praat

;

Waar na dat ik verlang:

Dit maakt een Melody,
Een Kroontje dat u paft;

Want aan de Vryery,
Daar is al veel aan Yaft.

Trekt waarde Nimph hier uyt

De alderzoetfte zin ^

Dat gy mijn waarde Bruyd

,

En ik u Bruyd'gom bin.

Wanneer de Bruylofts-kroon vercierd is met veel

Deugden

,

(den

;

Zo blinkt zy wonder lc*noon , en br<ard veel zoete Vreug-
Wanncer een Jonge Bruyd is Eerbaar , en vol Zeden,
Zo munt zy hoogev uyt als alle Koftelijkheden.

Twee Zieltjes die de Deugd en/Liefd' te zamen binden.

Daar is geeu hooger vreugd, nog beter Kroon te vinden.

Het



Uqi Eerfte Dccl,

Aan de Jonge Jeugd.

Vergeleeken by de Morgen- ftond.

J)e Mifiy gelijk de Zon

Is kragüg met haar (Iralen,

Voel ifi ten Jeugdig Hert y

Veel vreugde neder dalen.

Gelijk een Morgen-jlond ^

Die lieflijk op rijjl

,

Zo is een Jonge Maagd y

Die al de Wereld prijji.

%di 2 A.n



Bruylofts-kroon.

Aan de Jonge Vryers,

VRyers , luild gy gaan uyt

Vrycn

,

Leerdhier, hoegy zult bedycn.

Gaat in eenzaamheyd alleen

,

Houd u met u Liefgemeen.
Gaat gy metut-wee Gezellen ,

Gy veroorzaakt niet als hvel-

len.

Wat gy dan ook doet of laat

,

't Is niet als een lojfe praat

,

't Is maar Gekken , 't is maar
fcheeren , (j-en

,

Vriendgy moet het anders kee-

't Meysje daar u Oog o-p valt

,

Daar mag noyt zijn mee ge-

malt ,

Wild gy met u Liefje praten

,

H Zcffchap moet gy agter-la-

ten.

Al de Zdtheyd is te niet

,

Als het meer als eene ziet : .

'/ /; vergeefs met twee begon-

Dan zo word ''er niet gewon-
nen.

V Zoete Vryen is gefchent

,

Als 'er y?nand is omtrent

,

Niemand zal hem wel be-

vinde

Een alleen by zijn Beminde

;

Dan zo heeft het Vryen kragt

,

Dan is 't dat ?nen troofl ver*

wagt.
Dan zo durft dcVryer klagen,

Om het Meysjen te behagen

,

Dan zo gaat men by degrond,

En fprecktJuffer uyt deMond.
Dan zalniemand u befnappen

Nog u zoete praat beklappen .

Hier nog ginter op de Straat ,

NöguSpeelnoot , nog u Maat.
Dan zult gy gerujlig leven ,

Niemand zal de Kaart verge-

ven,
Wildgy Minnen > laat de rejï

.

Een alleen is alderhejl.nen.

Een is mijn Duyve,

Een Jongman die in 't gros gaat overal te praten

-

Die kan geen zoete Min nog Minne-flreeken baten.

Schoon of hy bezig is met veel lief-kozery

,

Hy gaat door dit geftel al zijn geluk voorby.
't En kan geen zoete Maagd, tot weder-liefd' bewegea.
Wanneer een Vryer loopt, en zoekt vaft allerwegen.

Indien gy Minnen wild , u zaken wel beleyd

,

Zo voegt u by het Lief, en gaat in eenzaamheyd

;

Het is een oud gebruyk, wie dat te regt wil Vryen,
Een moet de Lieffte zijn, al eer gy zuU bedyen.
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Liedeken. Stem: Nadien de Goddelijklieyd.

MSfeti0*ccopbea:arö/
* 53at meer geneugte baacïi/
3CÏS 5oerc Mmne-pidaticff /

©itisDcïilaüEC-Ujcp/
Zoet;! b2cu8ö tioo2 öc iHaatjE0 /

4Stt Ifïinipöiefi alle bep.
©it is üdn ouös sfiufcn /

;èchiec onöec ©np3enfi geen
l^inö gp / öie Dit berjinaörn /

«eilt fctiihbe bem aacöig öp /

^r ïe OHi 't ü^crt iccetraöcn

ïiiefö' 10 een joere 5aak /

ïtcfö* geeft fcn fcljoon bermaalj /

Siftö' feantjet a- üerlDmnen /

Zv maafet t^ct ïoert bec'neiigli /
Sfcföe baacb in DetMmnm
Jttieec als gc!ïurne üzengD.

?£cl)5oet: j^ijmpö! ivelfjoe/
IDaarom laat np met roe /

^dt ik «? ewlg ^emiuöc !)

^ieriieberinöet^jocn
^et u ^^aasjcs mag binöe

:

iJDat 5al ih uu bermocn.
Sat ik ban nu ter töö /

Cot mijnber fmaab en fpijt /

^etn ^locnipies met n plukkend
acctj! luat is Dan ïJe .nain

:"

•t Inerte bjecs i^ aan llnhhcrt /

.IQgn Uiaartie Siels-goDiiu
2oettsCieS>?iïerp/

3ia*i!ocniil^-eioöp/
2Cl0 is u kan brrtoinnen j

S^ltijt ;n£rp liaura b!u|T / (nrn /

*J5iu\ï inim "^zanb/ luiib toeec Min^
^n 'Uietjen eens gfkuft.

iDit tiiaökt myu ïftrt berbïgb /

't 39 nu oc regtc rgb /

5^-<!een;aaiii|:,enb re platen/
Eief bit iö *ï öojjgftc 5oet /

iT'ilb mu nu niet beriatcn

:

.ïUaaï JHIinnaars ïul^ Uolbc^t»

5Ca3 W IS»



BruylóftS'krooiK

Wie 't Goedje Trouwt en niet de l^^Iaagt,

Die ftaat bekayd en word geplaiigt.

\Al eyd even Mal en Zot,VRyers ivild u ivcl bezin-

nen y •

Gaat niet al te los in 't Minnen
Ziet eerfi tvat 'er onimegaat

,

Hoe bet met u Liefje fiaat

,

Ofzy deugdzaam is van leven

Of zy reden ivcet te geven

,

Niet te los 7iog onhdagt

,

Dat 'er niemand o?7i en lagt.

Laat u niet aan 't Goed ver-

binden , {den

TFildgeeniyou-zven onder-ivin-

Met een Duyfje zonder gal,

Die men houd voor hallefmal.

Laat veelliever't Goedje vaa-

ren y (j'en

,

Znlje op een Maalteydkomen ,

WijzeMan hoe?noet gy fchro-

7nen

,

Gloebt u nauivlijks omgedfayt

Ofgy vind u albekayt.

O dit kan zo ctapper drukken !

Nog zo vrecjl gy 't Hert aan
fiukken :

't Geene dat 'er ivordgebaard,

jSIeejl al na de Moeder aard.

Voor'gepcpen , na gezongen.
Bonte Ouden , bonte Jongen

,

inld gy .
leven ongekzveld

,

Neemt geen Bloedje om haar
' 'Geld:

Zoekt ook TFijsheyd in het paa-\'t Gelden kan geen JFijsheyd

't Goed en doet wel niemand\ geven^,

kivaau
j
JFijsJ?eyd is de fleur van "'t Ie-

MoMr IVal is7 e n Jlegtejfaat ,
j

ven.

Als deMan alleen moet zvaken,
|

Ziet wel voor u wat gy doet ,

En befcbikken alle zaken, \Trouivt'geen Zotskap om het

Als de Vrouw^ is dom en bot , \ Goed,
'/ /; om het Geld te doen.

Het Geki dat is de grond ^ daar op zo wil men bouwen

,

Het Geld dat looze Geld daarom zo gaat men Trouwen,
Al is het Krjc^2;tje zot: en 't Meysje fchier te gek.
Wanneer daar Knobben zijn, men ziet 'er geen gebrek.

De Vryer die heet Wijs ai heeft hy Zotte ftreeken.

De Maagd en is niet liegt , al weet zy naauw te fpreeken

,

Als Goofien is getrouw't, dan vind hy eerft verdriet.

Wanneer een iiiege Vrouw een Zotten Huys-heer ziet:

Dan Iraat men heel verzuft, dan is men opgetogen ;,

Dan vind men dat het Geld de Maget heeft bedrogen.

\ 'Wan-



Bruylofts-kroon. 5

Wanneer menom het Geld , een Houw'lijk gaat befluyten,

't Gedijd dan zelden wel , Want Liefde blijtt daar biiyten.

Stem: Rofemond dU hg gcdookcn.

\T73!e w\ K^cct en sijn bcrtrou- öiccia / Breli en bunl ban y\v
^^ teni ncn/

^ft alleen op 't ^aröfefjc-gceö / ;t>to:g toai^i Dit lielic IBijf/

5^12531 't op f)ftenD'üetouujcn/ 5lu);entratia/ fionnictbeainncn/

JDant öet '\^ maar «ïHüenDloeD/ %sxi öan ll^oo?Den/ i^ol öciiijt/

Xl^ oe ^iel na liotiai aaat/ odoofftn Die lecfc scn^ec luiU

^^w nceöüjijtiö ooh al De ^taat. s^onDcc ïi2ceöe umigti en riiiu

Oaat on ora f;et 43flDie |l!iinncn / Icnl ö? oy een ïBaaïtcj^ö fiomcn/

<J^e|) i ü'; snt niet luel üeDaut ^aar 3c i^ Ijet al bc^.ep /

5tiöte .fviaaa^nn/ ligte 2: innen / a50O)Tniuo2Döe*2B2Deliüenomji/

ÜDat ijS al öe ^taat en g^agt / l^iet len IDÓ02D De '^ujccüec a'cpi)

;

5tl{^ een 3;eug>.ig 3|ong aesü $il te trotj:^ of al te mal
;èteeti^ moet icuen \\\ gelüDcl r' iSToonD De öiouto öaat ober al.

^ooffen Die fcöeenl^CfO'jberrïeben Bn 50 iï? öe f^anj bcrfieefim/

5^oen i)nliijhaarö?^ogtec hreeg/ "^oojjen v?^ \i ijcel aan öait /

't^cl)cencenifemelal5i)n lenen / 't^fouojiien ij.i nol too;e tieefien/

Biet in toasf 'et in De meeg : Oeö 't irf een Voï-^ait lajl

!

't ^.t\)i\z Dat öaös0e!ö en »i3oeö / ^ooiTen iö cm 't ^oeD getronltit/

<t5oomni Daijt Dit homt ö^el sott» ^at öem vx\ 50 Dapper louojt.

3X)aacf3etDnuLtc tonigil^agen/ gicng a3c;£llcn laat u ratsen/

ïDat De soeterö \ssm i^ctiouU:t / 4l^inD aren f>laern cm baar a3oeD

odooffcn settetop een hlagen/ 'türin 11 tallen tenöcn fcljaöcn;

ïDant 3ijn hieltje toa? bcnouiut/ €btn ale: tjet söoojTcn Doet,

*t 2'oete Eief iuaó' al te fa:?/ pieiiifj ^on t'-Ontuoutoen gaan/

511 te ïu:ecD en al te no2!^, .iBogt fjet maar na regt öeilaan»

Sda 4 Wie



Èruylofls-kroon^

Wie dat veel loopt en niet en Mind

,

Op 't left de Deur gefloten vind.

ALs de Jeugd hegindtc let-

ten

Op de pligten , op de Wetten
Van de zoete Vryery

,

Dan zogaan zy 'tSpelvoorhy;

Weg dan met het Kinder-fpee-

len,

't Kan by haar geen vreugde
tcelen

,

Vliegers, Knikkers^Hoep enTol,

''t Moet al fzamen in het hol.

Pas dan op men iviluyt Vryen,
Dan zo weet men van geen

lyen

,

Dan zo zoekt meji Poppe-goet ,

Daar dan 't Hert op, [pelen

moet

;

Daar zo gaat men langs de

Strate7i

By de Meysjes om te praten

,

Dan zo zoekt men avontuur.
Dan bedrijft men menig kuur.
Wildgy wijs zijnjaat u raden
Veel te loopen kdn ufchaden

,

Doet het niet in overvloed.

Al het loopen is niet goed.

Niemand zal uw komfl ver-^

wagten

:

Tder een die zal u agten

Voor een looper , anders niet,

't Zal u dyen tot verdriet.

U Beminde zal ook wezen ?

Even flaag in duyzend vre-

zen ^

^

En zal denken voor gewis.

Dat het ook maar loopen is.

DaaromVryers wildu wagten
Vrijflers hebben ook gedagten

,

Hoe het zy , of hoe het gaat.
Veel t^ loopen dat is- kwaat.

't Is Fenijn in de Min.

Wil Joosjen overal geduurig lahgs de Straten

,

By and're Meysjens gaan, of by haar ftaan te praten.
En laten dien hy Mind nu voor een teyd alleen.
Ik wed dat onze Jnoll: ligt haalt een Blaauwe Scheen.
Indien gy Paaren wild, zo laat de refte vaaren.
En voegt u by de Maagd , met wien gy zoekt t^ Paaren \

Wanneer gy met eenVfeemd gaat pronken langs de Straat>

Tiet maakt de Liefde zwak, en al u zaken kwaat,
Htt heeft al over lang u zoete Lief verdroten,
y Vryen is gedaan , het Deurtje is gefloten*

t'ZA.



Brtiylofts-kroori.

t'Z A M E N - S P R A A K,

TufTchen den Welfpreekende Cloris,

en de Lieftallige Philida,

Stem : Het Daget uyt den Ooften,

Cloris, Cloris.

VT/^Camm (acI))mijnöotHnne:*

ÏDaarom tïCCtipcHt u il^innc/

ÏDaarom 5oelit a? raöii fc5a^

itaat haii u D03 öc&agcn

IBpteplaaen:'

ï^oe han u tceie J^ect

!^rö2aöen/óp^ini:e|l*e!

a^atihlep5ullicenfmert/

<Een fmect Die ift moet D^ajcn

^ct Deel hlageti.

Philida.

^oo:Cj Cori^ ^oct ban Caale /

Ên \s!m i©clip2ecftcnDöei?ö /

^hsaluraiiöbcdjaale/
JDat muop 't inerte leuö/

€11 fejaacom Dat ih öennse

IX^et öepepiise.

't€ntounict bercierni/

Ce tïciiftcii lang^ De Straat
^Vï^: anö're ;aere <ï^iereii/

<0 Cloris ! öitij?"^tuiiaö/

i^et Doft De itiett' tiechou^öen/

ftan 't maagdelijke l^ectt

J^et Ciefö' 50 5UnöeEbulö>
^atsuIftuliaacDbeelfmerte./

óiiiefi öanbeü ifïfcbulö/

^e ,iBi?öaaö nu beö2eben/

JDilö öeugelien,

%^ toouD' öiet met bedefifien/

IBijn Eiefb' en .f!Elinne-b2anö/

4X^aac ac& ftet ^ouDe mi? tïccfthett

(<Eot nadeel en tot fc5anö/

iBit? öP met fjacöe jlaaeii

ICtï» ujilD plagen.

Philida.

51a Cloci^ mijn ^Beminden/

^e "Hietde \D02d öecftleend/

ïDanneec gp u laat tiinöen/

•:23pdiegpnietenmeenö/

€nfaatuEiefiecufien/
g:cndec ïufïen.

i^et loopcn en 5et jagen

5^at baard tieel öaat en nijd /

ïfet doet eai ia*nnaac ftlagen

^ijn -HiefDe uaaftt by fttoijt;

<©e tïjeugd berfreecd ïn jugren/

€n in öiigtem

^3 5 Die



13 Bruyïofts-kroon,

Die vry wil zijn van druk en rouw.
Die wagt hem vwr-een vroege Trouw.

JEugdig' Herten , ligt van
zinnen, ^

-^ (jimi

,

Wild g3' Vmui-firijd begin-

Zo gy wild tiyt Vryen gaan

,

Valt niet al te haaftig aa?i y

Haafiigheyd dat kan berou-

iven

,

(^.ven

,

't Is niet goed zo vroeg te Troth

'tMtnne eyft een rijp verJland
Neemt het niet te loster hand:
Vaardomtrent u rijpe Jaren

,

Dan zo zal't u niet bezzvaren:

Drie-maalZeven dat bejlaat;

Drie- maal Agt en is niet

kzuaad:

yong en Dom is ?iiet tepryzen ,

(fder diend u pligt te vjyzen

,

Jonge Vrou-zv en Jonge Man
Daar is veel bef?ioeyen an,

Kinders zulle Kinders baaren.
Och ! men luèet het nauw te

klaaren

,

IVaarom zo vroeg Getrouwt ?

Wel Vrienden keyk eens uyt, ziet onze lieve Jorden,
Die nu dus dapper pronkt, hy is een Man geworden.
Wat heeft hy met zijn Vrouw al Poppe-goed vergaard,
Hy die de Vader fcheynd , is met het Kind 'gepaard.

Is dit niet al wat vreemds , ja wonder zoete kuuren

,

Hy is nu zei ver Kok, hy kan de Ketel fchuuren.
De Moeder zit en Ipeeld, en keykt het zagjes an.
Die Man die is de Sloof, en zy weet nieuwers van

:

Alleen met Kinder-fpel kan zy haar teyd hefteden.
Trouwt met een rijp verftand^te vroeg en heeft geen reden.

JU 1 kjt"

'tliuysverdriet dat komtgewis
Eer m-en tot zijn Jaaren is.

Neen gelieve laat dit vaaren ,

Schuwt voor al het vroege
1?aaren

,

Brengt u zelfs in geen Elend,
^

Voor dat gy de Wereld kend.
'

't Roosjen alsV begindte groe-
yen, Qyen

Wil men dat terjlond affnoe- ^

Eer het bloeyd, 't z-alvergaan,
't Zal verdort 'in 't Water

Jïaan.

Neen men vjagt tot dat zy >

blöozen

,

(Roozen

,

Dan zo fneyd men Bloem en
Dan zo zet men die ten toon ,

Dan zo ftaan zy fris enfchoon.

Op het ecljle van haar bloeyen;

Dan is 't teydom aftefnoeyen ;
'

Dus is 't ook met d'Egte-faat ,

Al te vroes: dat is ook kwaad.'



Bruyiofts-kroon.

L I E D E K E N.

Stem:
Schoon Lief wild my trooft geven.

II

ri€tn fcljoonöcc lao^^ op '^^v

ïüanoptmi iBcnfcöaaiiöaarben/

<Da!i al? Den o^atni-llaat/

oöceii \^2im\i nog socter Icbcn/

€n ftan De '^^t^z g^öcti /

ïïDannea 't ia o^öa* o^at»

(©mtrtnt De rijpe Naaren/

IBet 5Qn?' öfInH te Paacen /

Si Dat V een i^emcM-ö^eugD:

Jtiaac al te t)20ca te (Croutoeu

^at hitm^ '^c ^H'ci 5" L'ou'ajeii

%\\ IceD en ongeneutjt.

lilnat ïtintierïf noa toat .fjpeferi /

!©anneec ala iiinDec?" (3It1en/

ï^et iïi een Heat Oeild /

^lï? 'tl^inD;al tüinDtxfr' baaren/
ït^et geeft een guoot bestoaacen /

iöant selöen gaat jjec ujeL

5[l^ 't ftnin? begint te D^uftta /

^a» wecii uien 'c i^m aan lïuh?

ta:

JiBtn tueet (oclj laa^? !) geen caaD /

ilBati feD02D men alle 5r>aaen/

©eel fteriiien enöe lilajen/

"%$ Dit Den €ön:n-|laat»

IBaac op befitoame tepDen

^0 fian'teen.naenfeb öerblpoen/

^ani£i [jet ooft een IBet/

't gj0 noDig om te (^roiitoen :

!9ant om De ^onD'tefc&ouiueti:

31? 't fêuto'lijft in-öeset.

3ll5 't J!oo,5je lïaat in 't bloepen/

^an DienD men 't af te fnoenen /

5ilieec5ön!ïeiictoecöaat/

(i^mtcent ce^^ijse Naaren/
<z3eetl met een Eicf te j^aaren /

^an l^omt men beel te laat.

't%f beter D'€gttefcOoiitoen/

%\i €>uD en ofte Croutnen/
i©ant met geen o^uDman? pjaat /

<6n ftan 't ^efïagt bermeecen

;

(^e*31ongftanabu5eertn/

't 3^ bejl De naiöDtl-maat.

£cn



19. Eruylöfts-kroott.

Een trots gemoed met weynig magt

,

Dat word befpot en uyt-gelagt.

Ligt zo kan u Scheepje ftran'
den ,

Ligt zo raakt g-^ aan d'grond.
Dan zo vJordtiHert door-ivond

Gaat gy al te hoog uyt Vryen ,

Hoop en vrees dat is u lyen

,

Ligt zo loQptg' een Blaauzu-e-

fcheen

,

Ban zo gaje druypen heen ,

Dan zal yder een u kwellen

,

En geduurig jlaan en lellen.

Vriend u Liefjen was te Rijk,

Beft te minnen zijns gelijk.

Al te hoog kan dikmaalfeylen.
Nodig is het eerfi te peylen ,

Mind gy blind en onbedagt

,

Gy raakt ??iidden in de Gragt ,

Daarom lieve gaat voorzig-

tig,

Deze zaak is vry gewigtig

,

IVild gy blyven in u Eer ,

Zet u pols niet al te veer.

Het fcheynd 't is wat.

Al fchoon dat onze Fop hem dapper gaat uyt ftrijken,

In Zijde, in Fluweel, en wil de Jonker lijken.

Is louter opgetoyt , en van de belle Stof,

Is aardig afgeregt op d'aldernieuwfte fnof.

En meend dat hy hier door het Meysjen zal bekoren

:

Maar hoord eer datje gaat, u moeyten is verloren:

Bind vry een Reefjcn in, u Zeyl dat ftaat in Top,
Daar komt een Noorder-buy, die flaat (6 lieve Fop!)
U Schuytjen in de grond, al fpeeld gy zo de Jonker,
De Vrijfters zijn niet gek , zy geven om geen Pronker.

LIK-'

ZOgy wildgelukkig toeten

,

En van yder een geprezen.

Neemt u treden dan gewis.

Loopt niet losjes by de gis.

Al u zaken wild befiiertn ,

Stil en welmet goe manieren ^

Zo weet niemand wat gy
jaagt.

Hier nogginter by een Maagt.

Jong Gezellen wild gy Min-
nen ?

Let hier op met rijpe zinnen

,

' 't Is een Lesje dat u paft

,

Daar al vry %vat is aan vaft.

Peyldvoorzigtig eerjl degron-

den

,

Dan daar na zo maakt Ver-
bonden :

^kZeg u eerjl voorzigtigpeyld.

Ofgy ook te hooge Zeyld.

Weet gy van geen Klip nog
Branden

,



Bruylofts-kroon. 13

L I E D E K E N.

Stem:
Wat raag Gooflen nu beginnen.

Vlflperjif tDilD ss^ aaan ugt ©?nen/ Söet 5al u fmabia fitatllen ƒ

i?et u gol^ nift al te öeec

;

l^2ienD u Eiefic tca^' te fioft /

€J*Iijft bu a'lijh öat fean beötjen

/

Eet ^iet dp ö9 Sonöoe-ellen

/

5Dan so ficijgt qp Eof en ^ec, 2Befi te lEtinnen sijn^ öi^iii^

:

^nöocen.iEtagettrotj^enteec/ a^iet öPiJan oe^min geenblöf»/

«Daac gn flaag moet öoopen / (SErootl'loo^ jiilt gn btoalen /

<2En op 't lelt / 4Bet De refi gDec jal / 't ^^ngeöal

^^ngetroofl moet toopeii. (Cot u lecö op balen.

(Den/

SBlautoe ^c^eenen sijn De 2ans ^cr^ een.fjp^ingec niet toil giffen/

;!^aacf}et.t)C[)eephenopt)er5eplD/ lEiaacgaat \^^ en onöeöagt/

i&oo? De]DiIippen/öooi De.^ètranoen 't%^ een aegel / 't fian niet mijTen ƒ

g^ j)iec noDig Dat men penlD

:

#t #om-hool caafjt in De^m< I

^0 een ï^2?ec een maal feplD/ 't ijtomt b^m aan beel onuectDastif

't oöeett tëcfionD een Ipen / lEitjj fjn niet toouD peplen

:

j^enig Mm I l^oojD bet an / ^aar b? ^tt / Mtt hm^ttl
^a een joet tjerbigeiu BaDecbanö 5U» fel^n*

jS>cButot booa^igtlg De^e flagew/

IKtenig gaat 'ec Druppen been/

iècöoon 5P tuitte ü^ouajej^f Djagen /

<©nDec fcbnplö een Slautoe hebeen /

Sfil^menttiitje^/ 50 ih meen/
Jpepien mogt De oö^onDen /

'h ï©eD baac ^mf l^an Defmict/
mtm bol bebonDen.

WasH



14 BruyloftS'kroon,

Wanneer 't geluk zoekt na de Man

,

Elk taft vry'toe, als hy maar kan.

E En ding gaat 'er ho^jcn al-

len ,

Een ding kan ons zvelgevallen

Een ding alle ding bejiayt ^

Trekt hier dezen Regel uyt

:

Liefde fnoet het al regeeren ,

Liefde moet tot Liefd' ver-

keeren ,

Liefde paft ook in de Min ,

Liefde neemt de Herten in.

Is 'er ymand hier heneven
Die de Liefd' kan voordeelge-

ven ?

Neemt het aan door Liefdens-

aard,
Vry ook niet u meerderpaard:
Kund gy door de zoete Minne
Geld en Goed e?i 'p Lief ge-

winne;
Taft vry toe, welwaaro?7i niet.

Ah 't geluk u gunft aan biet.

V Is een Jorden, V i^ een Joris

^

Die zo lecrd op V Capitoris

,

Dat hy ook niet toe en taft

,

Als 7 geluk hemfchicr verraft.
Weg met zulke botte Lcken,^

't Minnen lecrd heel and'r&

ft
reeken

,

't Minnen eyfcht een 'floiit ge-

moed

,

't Minnen paft geen [legten

Bloed,

Stout in 't Minfien mag paS'

zeeren ,

Deze Regel moet gy leeren

,

Stoute Luy verftaat den zin^

Hebben nu de Wereld in.

Zoekt gy met een Lief te paa^
ren, ., (varen.

Voor geen kleyntje wild ver-

'kShiyt mijn reden met 't begin

Niet onnozel in de Min.

Het kan gebeuren.

Het is door al de Stad ja wonder meer als wonder.
Het klinkt elk in zijn Oor zo vreemd gelijk een Donder,
Dat ook een Rijke Maagd trouwt met een fiegte Knegt,
En ziet maar op zijn Deugd gelijk men eerteyds plegt.

Hy heeft een groot geluk, die heden zo mag Trouwen

;

BeneiFens Geld en Goed,' de puyk van veele Vrouwen

,

Ik zeg het is geluk, wat is nu onze Klaas
Een liberaal Gezel , eeu wakker nobel baas

:

De Vryer die is Ichraal, het gaat na zijn begeeren

,

Maar watje doet voor al , hgudzulk een Vrouw in eeren,

LIE-



BruyIoftS'kroon, i^

L I E D E K E N.

Stem: V^an de Ensieirche Fortuvn.'a'

O Uut ti'a?ptier-3aaï/ gtconsenreerb ban a3atït/

3Crcfti' ua-jakig&/ eii 't %\t\ te Jfl^iiincn tragt/

^inb b:u/ luant 't paft geen o^ubc 5onti€i* ftra^t.

J0at ffieftïc troct in 6Ei*üaarl5cpö en *2!)üugb/

,Jl^ag b:« tieftaan; ja 't \^ em groatc U,:cugti/

^u ijccft^geïurt/ tic .^o bc Jl^in geniet/

èat gcm 5ijn ^icf aal! ll^rtier-lieftie öietr*

a3een saeter lj,:eugiï' ap SCarb men aiit öebinb/
5CÏS in be .oX^in ttaee ï)eiten eenf» gesinb/
^luee ^^ieïtje^ t'saam gemengetb anber een;
(ê \ bat "i een i^^eugb/ jeer giaat/ ja ongemeen*

(Cluee t^ertjeé Ut te ^amen jön gegegt/
Cn met een Jinaer ban trantoc lötiefb' bao^bïerrt/

^l^^ct 5«fl^ een HCiefb' toien^ ICiefb' iDeer ïiefbe öaarb/
5Daa: bie ii öicr een l^emeï ap be ^arb*
6ën i|emeïs-b:eugb7 een fdjaone .iBeïabp/

^aarb in be tóin be^acte l^^uerp/
a?een troutoe '£iefb' baa: (^egenfpaeb bergaat/
ï5ae feï be J^enb met o^iigsenb pjïMïeï^ fiaat»

^
JIDeï ap/ 0^ Sengb! baar i? een ^aete iJ^et/

S'n 't J?^arabij|S ban o^ubi^ u baaj-geset/

ff:at onberöaub ban 't .^enfrö^ïöïf a3eflagt/

(Die ban 't begin noabsaafi'lijft i^ geagt*

%{^ HCiefb' en (^^lautn niet meer en taaé op 5llarb^/

't 6ing tjaafl: te niet al taat 'er ii gepaarb:
^1^! acft! niet een en ^ouber bfuben itaan/
't iÉ>a^ in ben tcnb ban i^onberb 3aar gebaan*

Wie



ï6 Bfuyïofis'kroönk

Wie tot geen Maagd ert is gemind ^

Die niet en zoekt, die niet en vind.

^t JS geen 'Wonder , dat in'

t

^ Paaren
Ongelijke Twee vergaaren ^

d'Een van V Zuydcn , d'aar
van V Noord

y

Daar men nop heeft afge^
hoord.

^k Heb een brave Wet gelezen

,

Vryers mogen Vryers zuezen

,

Vry zo zijn zy in der daat

,

Vryheydin haar Wapen flaat.

Vry ïn^t zoeken , vry in 't la-

ten y (ten

,

Vry in 't Vryen , vry in 'tpra-

Vryheyd is 't aan alle kant

,

Vrylpeyd heeft de overhand.

*k Weet niet meer van zulke

Wetten.

Vryert hier op jiaat te letten ^

Och / ivat ifer menig Maagd

^

Die 't 7m't en ivordgevraagd^
Die dit Vryen moeten fchou*

voen.

Zouden nogtans geern Trou^
iven j

Hadden zy ook zulk eenWety-
't Baken was welhaaf verzet*

Niemand zouder willen lyen ,

'k Wedzy zouden zelverVryen

Maar het is een ander Lied,
^t Vryen pa(i een Maget niet*

Lujiig dan gy Jong gezellen.

Wild ufray in order feilen

,

Zo gy aan houd, gy verwind.
Zoekt zo lang tot dat gy vind.

Het vragen ftaat vry^

Een Vryer heeft dit regt, hy mag in alle hoekeil,

Uyt hoog ofLaag van Staat een aardig Meysjen zoeken,

Met wien hy na zijn luft ook wend te zijn gepaard.

Gelijk als onze Piet nog heden is vergaard.

Al wie dat wakker is die kan der een bekomen.
De Vryers die zijn vry, zy b'hoeven niet te fchromen;
Maar Hans die is te loom, hy keykt niet in de Wind,
Om dat hy niet en zoekt, met regt hy ook niet vind.

Een Jager zonder Fret en kan niet wel bedyen.
Een Vryer vangt ook niet wanneer hy niet wil Vryen»

LIE.
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L I E D E K E N. S x e m : O Schoone Cariklea.

Gduftliirt ié öcn ftaat

IddXi u/ ^ sact en tuijböerocmiïE 2cu0ti!

{taanü mi ren öïn gelaat/

€n singt en filneèïö/ taeeft li:aïiiti en Ueröeugti;

^érmi^ öat ffcben u ^eflagt

2^ tot een ^:ne ftaat geö:agt
Jl^ei Dp 6 èeejïig baili

!

Sn tuïena' banier tre Cb'ïe l^;:p8epb jtaat/

©ie ^0Öe/ ^?ienti/ nog Colli

^an nobcn ö^eft: maar ^el^ ii^ntaiïïig gaat/
J^a ö'een of ti'anber soetc .ïlBaagö/

ü^ien^^ .^cöoongepb tx^t u öeft öe^aagö.
^rig't lï2n een groot 5Cïtaar/

Cot HCof en Cier^el ban tie 3[onge Seugö/
<^m tiat u geöcn litlaar

^e i^^uljenü gunb een oberjoete üieugb/
m tot gn öoet/ aï tuat gu laat/

"

^e l^:rïi)enti in u Jl^apen ftaat»

^et 10 een flegte jlaat

5^at jtóaagöen ftiï en eerbaar moeten zijn/

gaar trot^ en fier gelaat

lêertoonb triftmaal met fmert pbennébe fcgön /

J^ooitaaar een al te fl:rengc Wti/
(Cot natreel ban een MEaagb geset*

4Bagt menig STonge JCt^aagb

5^bïtiani gaar litil naar tuenfclj en sinlijiïtjentr/

^rtiaon of 't niet taerb gebnagb /
^aar toieröe meer a?etrautóti/ Ojefmeeftt/ oJebleni/
^e ïCieftie bié 30U ftragtig 5tjn/

^zm B^aagb en ïeeb 'er ja^inne-pijn*

Wt\ op gn 3;onftman^ fier/

^tjt bïaltüer en berfmaaö öe balfcge fcöïjn/
^oeftt bjeiigb op u planjier/

€n laat geen 2onge l^?ijftcr eenig 3i)n/

Cerlnijl bat 5H bertegteh moet/
.^et reben ban u pligt botboet, % ö De



ï8 BruyloftS'kroon,

De Liefde word hier door vermeerd.
Om dat men dik by 't Lief verkeerd.

ALks ivat men heeft ver-

nomen y

Is van niet door iet gekomen y

Alle ding heeft zijn begin

,

Dit zo paft ook op de Min :

'/ Is de Menfchen in gegoten y

Haar heginzel is gefloten

In hetWoordje waft en groeydy

Hier tiyt al de Liefde vloeyd,

Zeltzaam komt zy ons tevoo-

ren.

Elders ivord zy uytgehooren

:

Maar my dunkt ik maak be-

M^> Upruyt:
Datze mttft uyt d'omgang
Omgang kan de Herten trekke

Omgang kan de Liefd'' ver-

ivekkCy

Omgang maakt genegentheyd

Omgang dc> eerftc grgnde leyd:

Zo gy zoekt een Lieftö Min-
tien, Qnen;

Omgang zvil voor eerft bagin^

Omgang leerdu haar Natuur
Of zy zoet is ofte zuur.
Omgang zal "'t u openbaare.
En u Litfjesgrondverklaare:
d'Omgang lèerd u vroeg en

fpaad,

Ofgy in haar gratie ftaat.

Omgang meugif gy niet ont-

beeren ,

Houdzc vry in grooter eeren y

zls u nodig lieve Vriend,

In de Minne zy u diend:

Niemandkangelukkig Vryen.
Die geen omgang en mag lyen

Wild gy zijn na ivenfch ge-

rieft

,

Door de omgang komt d""Liefd.

Spytigheyd en baard geen. Min.

Al wat een Vr,^er doet 't en mag hem dog niet baten.
Wanneer een Jonge Maagd haar Minnaar zoekt te haten

,

Als 't Meysjen is'te fchuw, en voor de Vryers vliet ^

Dan baard de zoete Min niet anders als verdriet.

Neen Jantje houd u ruft, en wild u wat bedaren , •

.

U omgang my niet diend, ik zal het u verklaren.

Indien gy niet en meugt geduurig ommegaan.
Gelijk de Min vereyft ; zo laat het Viyen ftaan

:

Het is de befte raad na zoeter uytgekeeken.
Die niet afkeerig is, nog fchuw is om te Ipreeken.

LIE-
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Stem:
Dcet u Oogjes open.

I.

r\ W^t een bcrnaegcn
^^ 5Dmb inen inöcïBin/

%\i men f^xa mag liaegcn

^asynïujtenBm/
%y. een ïferüerinne / (seï /
^aar een taaittoSang a3e^

^let sïjn l^ert en ^inne
^taag am taaeiti en iepö ge^

fetoeL

II.

551^ men mag beefeeeren

f35p een Jil^aagt jjïapsant/

a^öatcanberseeren!
^at fiaarti jcBinnc-fijantr/

ti'o^mgang fean bertaeftfecn

5^aanne nö^rt am geeft ge=^

tiagt/

i^erten fean 5p treïtfeen/

Eieföe ftamt iatS anbertoagt»
IIL

ÏJ^aarom mart ift btaaïen/

^egmjjni^ertoin^
€n bué gaop'ïaaé maïen
3n mgn troutne i^in?
llCiefiftïeefbaltremien/

't i|ert öat \i bal gefeïag/

^at mji tiag gefteuren/

©at iftu aanfejöwuUien mag*

IV.
't M niet ïang geïetien/

^at til u 6atïin

üitaam baa2ftp gctreben:

't W^i een saet getain/
Jl^ant u 6ultie-ftraïen

U^aaren mp een JiBebicgn/
SCI mgn ti:aeUe fttoaïea

ïtanseer öaafl: genejensgn;

graaft i^mp ban nabcn /
%vti mn tnwil: ijergimö /
(0 gtt j;Bmne-gainm!
^aet aï taat gp Mn\x/
%n mgnlCiefmgn^cgaane
^teefet gaae ilert in ïïgte

fi^anb;

ü^iïü mgn^eïtjc feraanc

"^otx^ 't gebcn ban I^ï
l^aniï»

VI.

Mm i6et!:aeftic Mivm I
ïfetnen u getu^igiV

^atg' u ftrafre sinne

Cenmaaï netiee öuugt/
^uït gn baa: mgn fterlien/

.ïli^et u Cferbcr 31311 herblgti ï

^aï 18 toïaft beüterlien;

X:Kf3aï^Ört irnöe tijtï*

^6 2 Een



flO BruyloflS'kroon.

Een Minnaar die zijii Liefjen vrijd.

Spreekt nimmer trots , maar vleyd altijd.

Et welVryers i?j hetMin-
nen

Op n Liefen op haar zinnen ,

Dat gy haar te voore draagt

,

'tGeefie luat haar -wel behaagt

V/ilzy Jokken, %vilzy Gekken,

Laat u zin daar ookpa firek-

ken

,

(jnaak

'Al wat diend tot haar ver-

Voegt u aardig na de zaak.

Wilzy Kuffen , %vilzy mallen ^

Laat u dat ook vjelgevallen

:

Heeft zy zin in jladigheyd,

Doet haar ook almee befcheyd.

Gaat u Liefje veelte Kerken

,

Hier op moetgy mee ahnerken

Dat gyook daar compareerde

Daar men goede Zeden leerd.

Gaat zy buyten om een wandel
Dat is regt een Vryers handel,

In eenBoomgaardhier ofdaar
Gaat zo menig Jeugdig Paar:
Dan zo hebje fchoone zalien

,

Dan zo kund gy u verma-
ken

_,

Met een Uyl of Ganze-fpel

,

ó Dat gaat zo wonder welt
Ah het dan gaat op eenfchyen,

IVild u ook terflond beryen ,

i Brengtze t'Huys : maar op het

Gaat niet weg of doet u heft y

Steldeen Uurtje aan deMaget
Ziet gy dat het haar hehagety

Let dan vorder op u [tuk

,

Want gy hebt een groot geluk.

Doet al wat u Lief behaagt.

Wie dat een Maget tergt , en wil zijn Lief niet vlyen

,

Dat is een regt.e Zot, die mag hem wel beryen
Met onze Floris-buur; en fpreeken oveiluyt.

Al eer ik word gebruft, ik fchay 'er liever iiyt.

Wel Vryers zijt bewuft, dit hebt gy te verwagten.
Zo gy 't niet door gevly weer zoetjes kund verzagten ^

Een Maget wil niet trots van u bejegend zijn

,

^t Is Oly in het Vyer, ja flimmer als Fenijn,

Het kan de zoete Min aan alle kant vergeven ^

Een Vryer, lieve Vriend, moet vlyen al zijn leven.

LIE-
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L I E D E K E N.

S ï E m:

Nu leef ik in 't verdriet,

piliucfffe tiie mön %\t\ ja^ijn^icltjtCacS^^^ïentiin!)

^ .3^et3cetc^aa:tic&mtï/ I>at leeft in anöcöuïti/

1^002 toien il! neüer ftniel/ Om üat iïi lijtreu moet
€n Ö^^tren öen gcsinb/ %i\} ïatie! sonbee fcguïti,

^tanbbafcig in be .rEin l^oc ftan een teere^aagb
^e ftrrjben tot be U^oob/ ^'o leben sonber Jl^et/

Om bat ift ^iels-lroogbe^ ' ^at sn gebunrig plaagt/

ilSag ruften in u ^cgooi Cn op geen reben let 5

Sftöeïi(ó3oeteiBaagb!) 6een ïtegter binbmenont/
Mtt hx\t en groote blijt/ ï^oe ftrengöy ooa öegeerb/
a?ebaan tuat u öeïjaagb/ Of mi/ of t'eenige teyb/
3n ftabigfieub geb^ijb/ i^p taeer tot iTben fteerb»

<l5eliefftaoft en gefmeeftt/ fnbien ili eenmaal mogt
SnsunberöepbUerlïeerb/ l^oo: V^tnwi i^per-fcgaar
^egt m?i (ö ^onnc ölom O ftaan/
U^at \i ö^t bat u brerb^ €n bat men onber^ogt/
K)anneer al^ iftmaarfeon JDaar of 'tltiiiamtianbaan/

HX bienen tot bermaaft/ €n of 'er cenig fcrjiulb

O Xief! 6 (öulbe son! ^e binben tua'^ m mp,
'tJJ^aémn een fcftaone 5aaft/ ^ooikiaar/gelooftmu %\t\/
%\kt\\ tot utoen bienft Cift 5aub mp fp^eeftèh b?u*
aii^a^ ift terftonb Ijerenb/ %\t\ i^ 'er geen genaab/
Jf^iet ftout nogonbert^aagt 3^og geen mebogenb&epb5
^aar met een ftabigljcub» ^o ben iït in ber baab

Jl^aaröm mijn i^oog al^ ^ot fcöcpben ooft öerepb/
taar/ (luft/ M^\m geen ^abiggepb

^lijn llief/ mijn ITeben^- ^^og fmeetoi ietï? bermag

:

ï^oe ftraft gn mpso^taaar? H^el %\t\/ ili bah bertrel!/
(0ri maaftt mp ongenift/ Cn taenfcg u goebcn vDag-

^ ö 3 Geen



^ BruyloftS'kroon.

Geen Sclioonheycl kan voor Deugd bcftaan.
Want Schoonheyd kan zeer ligt vergaan.

/^ Een ding knn ufnelder trekken

^^ Nog totLiefde meer op wekken^

Als deSchoonheyd van eenMaagdf
Schoonheyd yder een behaagd

,

Schoonheyd dat Jieeld Hert enZin-

nen^

Schoonheyd geeft ten lufi, tot Min-
nen

,

Schoonheyd daagt de Prtnfen uyt ,

Schoonheyd maakt een vreemd be-

fiuyty
Schoonheyd dat verblind de Oogen,

Nog zo zult gy ook bevinden.

Dat de Schoonheyd kan verzwin*
den.

Door een Ziekte , door een pijn ^

Daar leyd al de Zonne-fchijn

:

Al de Schoonheyd is daar heenen ^

Och het Bloempjen is verdweenen ,
'/ Oude Spreekwoord komt te pas

^

't Is niet als 't te vooren was:
IVat ts Schoonheyd vjm de Jroti-

wen, {wen}
Schoonheyd mag men niet vertrottr'

Schoonheyd heeft 'er veel bedroogen
j
7; u Lief de Mooyfie niet ,

d'Overfchoonheyd van een Vrouw . Troofl a vry in dit verdriet ,

Die brengt hertzeer in de Trouw : Matig Schoon dat mag wel/c^uy'

Schoonheyd moet gy wel bewaaren

Of het zal u ligt bezwaaren ,

'/ Vrouwen-hert is haaft vervoerd:

jPaHt op Schoonheyd werd geloerd»

ven

Wie eet juy/l de bejle Druyven ?

Zulk een Man gerujiig leeft ,

Die geen Schoone Vrouw en heeft.

Schoonheyd verblind het Oog,

Het öogeyah ctenMenfcb dat ziet op SchooneVrouwen,
De Schoonheyd geelt een lu(l,en port ook om teTrouwen

:

Maar is hy niet verdoold , die meeft op Schoonheyd ziet ?

Voor my ik zegge ja : want Schoonheyd baard verdriet.

Het is niet lang geleen, dat Jochem ging uyt Vryen,

Hy Trouwd een Schoone Vrouw ^ en denkt nog om geen
lyen.

Maar *t duurd een kleyne teyd,deVrouwe krijgt een Roos,

Het Aangezigt dat zwelt, word bol en dapper voos,

De Schoonheyd d it vertrekt , zy is niet meer voor Oogen

,

Nu zit de Vrouw en kermt, en jochem is bedrogen.

KLAG.



BruyhftS'kroon. '03

K L A G T e;

Over de ligt voorby gaande Scboonheyd.

Stem: Van de Engelfche Fortuyn.

nr^Caram (epföaé!) toaaram 50 gcmg ban mocti/^ %é \ om iie fecugtr/ of is 't om .^cgat en (öadï/
O^m i|üné en ï^of/ om €er of grootc [êtast/
^egt mn sDoöin taat taa^ u toebcrlaat?

12 ^c§ PhiJiJa ! toaacom 30 b^aagt gp tiït

^ué aan u ^cI^t u trod en etnig luit

VO^ op bc peur ban utac ^cöoanljenb/
Jl^ien^ gïant^ beeaofb \^/ en ter neöer leptr»

3 iï^at ii ben roem (ö-^^nfcöO banMe^tnerfeaartr/

\%i maar een fcöön/ bcrcierb met^tof en 9tarb/
't o^een bat men opt be puyti ban ^cïroongepb f^ut/
%i met een gïantfcö ban nietiggirnb befeïeet»

4 ^yn ^cBoone l^jouto en béffeïtjïi .^urper-roob/

%i nu 50 bïeeft geïijFi be naare ^oob

:

Jllijn ^ange^igt bat bgoïijf^ pïas te sijn/

3^ mi beb^oeft/ boï fmert en bol ban pijn*

5 't ^eftruja^be ^m^/ bat aï,^ een iji^nngaarb flonb/
ï5onb?"om mijn ï^oofb/ baar tft geneugt m bonb/
3[^ gantfcg bergaan/ mijn ^00? ftoofb tait ai^ ^nee/
ü^at eertejtbs gïom/ i^ nu boï icoebig Wtt*
6 Mm 5oet o^ejigt/ ocöl bat 50 biienb'ïijft sag/

3é oberfi:o:t met traanen boa? 't geFiïag/

a5ecn 3oete ^êtem en Itierb ban mji ge!Jao2b/
^cg! aï mtjn roem en .^cöoangenb ienb iierfmoo^bt

7 HEcerb gier aan mii/ o sorte Songe Seugb/
^teunb met u ïfert op 6obt en op be ^eugb.
SCcft! ïetrb aan mn/ ftoc ^djoonljcjib iigt bergaat/
^oc 't met ben Mmtïj en met sijn ïeben ftaat*

25 ö 4 Een



BruyïoftS'Jtroofu

Een die nlen kend en wil men niet^

Men zoekt wat vreemts al is 't verdriet.

H TS een zaak om op te mcr-
^ ken

,

(ken

,

Wat de Liefde kan uyt iver-

JFatzy doet ook in een Maagd,
Diemaar ivederliefdc dj'aagt.

Liefde zueet het zo te hromve

,

Niemand kanze zuedêrhouive,

Liefde maakt het Hert hereyd.

Dat eenMaagtgezvilligfcheyd

Van haar Ouders, vanhaar
Vrienden

,

Qden

;

i)ic het befle met haar mien-

Liefdc neemt de overhand,

Dikiüih met een vreemde
Ivivant.

Daai zo vjU zy by gedogen.

Zoet en zuur na haar vermo-
gen

Let hier op , hoeiueVtgefchiet

,

Zo teTrouiven prijs ik niet.

Wiïdgy Vryen , ivildgy Min-
nen ,

Let wel op de goede Zinnen ,

Zoekt 'er eenc die gy kend , •

In uStad ofdaar omtrent

,

Dat is veer de hcfle wijze

,

Niemand zalu dit misprijze:

Dan zo weetgy goeden kwaad
Hoe V ook met u Liefje jiaat.

'k Hou niet van o?n veer te

Trouwe y

't Kan de bejle ligt berouwe :
Want het moet op dyen an

,

Met de Vrouw en met de Man.
't Is te los, 't en heeft geen re-

den ,

V Oude Spreekwoord brengt

het mede.

Word bedrogen ofbedriegt.

Het moet wat vreemds zijn.

Wanneer een vreemden Haankomt by hetMeysje ftrij-

Ach \ dan moet onze Jaap onnozel ftaan en kijken, (ken.
Al is het ook een Gaft, die kaal is en beroyt.
Voor 't oog wat opgepronkt, en fraytjes opgetoyt.
Om dat hy Geeftig is, en weet hem braaf te houwen;
Zo trekt het Meysjes Hert , zo wil zy methem Trouwen

,

Slegts op het avontuur, het valt dan goed of kwaad

,

Maar denkt niet om de reil, voor dat het is te laat.

En dat den vreemden Haan altoos wil Meefter wezen.
Waarom d'Vrouw dan treurd,en leefd in duyzend vrezen.
^ • Be-



Êruyhftskroofi. *3

Bedriegelijk Vryen

,

Zal zelden wel dyen.

L 1 E D E K E N.

: Verdwaalde Koninginne.

<^P $eöt uné 50cte 'bitten

^mtl ï^oe 5tjt gp Du^ öcrülinö/

't '^ijn sot en litoa manieren/

25p 't ©olftje 5i)n geaöt ^ ^ai gn $o hlugtig H^inö /

ïSjcfjoon Dat men siet II i)?gen fefja

€n aiiDer? niet <^aar trajt gp na /

il^ opgep2onftte öleeten / ^9 jult [jet nog beMagcit /

i©een ^onge illaagö €en ©^eemDen Cfaan

!(èf öaar öe^aagD 't (i:n Han niet gaan/

^m $ulft een te begeercn. ^v sal u namaal^ plagcm

Sla nog $o gaat men beeröer / i©eli^2ij1ïer?i toilö gn IQinnen/

luien inil een 02eeraöe fttoant/ €p ^oeht^geen tijeemD geneugt/

•2C( 15^ 't gern UlöM-betmeetDec/ ^angt met u ifert en binnen
i i^P neemt De obetöanD/ 5(an onse triiTe ^^eugö

^l 3iet men hlaac ^ie met in fc^ijn

5^at suïft een paac 23eD2iegli)h son/

gin 't minü met ftan öeöpen

:

4Bet ïofte üies^oasen /

5^e^ niet te min |©ien^ aarDigtjenö

't Si? met fjaat $in / ï©02D uptgetï2epD /

3[l 50U 5P jelüec i^2pen. ïfet sön mh noöle SBasm»

JBilö 5oete ©er^je^ mate
(STor roem ban onse ê>ta^f

^>c ^eiigD Die i^ i)tt 23aften /

«iP'e ^iciigD B ori^e ;t)c5at.

€en ïioo2n Die blaafl

^ecr 5oet bp naatt

ïDoo^ a( De ©2eemD 0etoelïe /

i^a Dat ife merft

:^Hn al fjet toerfi /

3^ onse ^eugD De befie.

•i^ fi 5 Schoon



e6 Bru^loftS'kroon.

Schoon men Oud met Jonge P^ard,
Het is van 't Mal, 't en heeft geen aard.

nr o 7ny ymand komt tcvra-

Om te zeggen mijn behagen ,

Wat ook bejl voegt in deTrouw
Jonge Man en Oude Vrouw ,

Jonge Vrouwtn , Oude Man-
nen y

''k Heb mijn zin hier op ge-

fpmmen
Lieve Vriend ik hou dit vaji ,

Dat gy heyde niet enpaji

,

JongeMansen OudeVrouwen
Gaan maar om het Goed te

Trouwen

,

jfonge Vrouw en Oude Mans
Dat is regt een Ape-dans.

G'lijhe Jeugd, gelijke Jaaren.

Datkan zoete vreugde baaren
Jongby Jong, en Oudby Oud,
Dat is dan te regt Getrouwt.
Wild gy dan hier vreugd ge-

nieten, (jen
Laat u Oogen nimmer [chic*

Op een ongelijke lagt,

'tHeeft 'er veel in leedgebragt
"'t Is een lijden al u leven

,

Een van heyde moet hetgeven.
Een van beyden Oud en of.

Daar leydalhetSpelin't/lof:

Weg met oude ziife Wijven,
Trouwt niet om de ronde Schy-

ven
Vriend ik zeg u "voor het lejl,

G'^lijk van Jaaren alderbeji.

't Verfchil dat is groot.

Wanneer een Jonge Maagd om *t Geld haar laat belezen

En wil den Ouden Grijn zijn Liefzijn Huysvrouw wezen

,

En meend het zal wel gaan : maarwat een (legt beleyd.
Nu Duyfjen is Getrouwt, is 't overal bekeyd".

De Man die is te Oud, begind na 't Graf te hellen,

Hy kan zijn Jonge Vrouw gantfch niettevredenllellen,

Zy klaagt al wat zy mag , en is fchier byfter gram.
En zeyd zo dikmaal och ! dat ik een Oude nam

:

De lieve Grijze-knegt die loopt fchier als verflagen:

% Beft met zijns gelijk , dan vald 'er niet te klagen.

LIE-
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L I E D E K E N.

Stem:
Laura zat laaft by de Beek.

'\i/lacomteti 'ec öogörtJ?ilö/ <6'lrjftbangaatenbflt'^eenlu|i/^ 0a De ongelijfte giaaren > 't ^^ geen ftiuellüig al u leben /

l©aarom gaat in Dcje tijD (ren ? JStiaaftt u »acefl met ongerufl /

'^ng mct<©uöf)emt'5amenpaa5 (^ot geen <©uti toilö u begeöett/

.?^at men in fjet $oet tjergaaten/ JSaenig 1^ 'er toe geö^eöen

.®p ttoee EieHicn^ han gelieft / <0m De glorp ban bet OÖoeö

:

#inD een leöen uol ban rutie/ IKtaac niet lang men moet 'et jug^

©ecl bermaafi en jocte lufle / ten /

^cbiec op iCacD' ren ïfemeltijfu J^^^gD en ÜDellufl Die gaat blug*

ten/
't <?3elD Dat ^al Deoo^saa^ 35"/ 5^an jo icpD men onDet boet

5^atmm ligt beilaai te^^routoen/

^n beminD jijn engen pijn / 4itn ban bepöen <©uD en Dof/

5^atniet anöerj? baacD qU toutoen €en ban ht^m moet fjet geben/

<^cb ! bwt i^ 't om *t ^3oeö te 5^aac lepD al bet ièpel in 't liof/

Ctoutoen/ Jl^at baat Dan u 5!eugDig leben>

*t552engt 'ec menig in *t berD^iet / 5^an 50 i^ De ftaact tótgeben /

^{^ men al sijn letie Dagen f^zt een juflrt ©^outo of IBan /

lEtoet met fmert jijn (STcouto be^ 5^iegetnb^eugDenfionbeD2j,iben/

felagen / j^iet een 5oete ftuuc be^b^en /

5^an 30 1^ 't een Dioebig EieD. feog u iet^ bermafeen han.

5^an 50 leeft men jonDet bzeugD/

<©nget:oofï i? een ban bepDen/

?Benu?-fpel en soet geneugt

3^ al bec ban u gejtljepDen/

OIupiDo gaat fjtm öcrmepDen /

«j^aac [jfi ttoee geïijfte üinD/

<02oen ban ü^erten / ^ong ban 3aacen /

iSeg met <0uDe ^myt Ifaacen/

^aac men Dog geen b^eugo t^ binO*

Een



s8 BruyioftS'kroon.

Een zoete praat met ftadigheyd

,

Vermag zeer veel door goed beleyd.

SChoonheyd is een grootcga-

Meerder ah i'eel goed en Ha-
Mits zy aan het Lighaam pa/ï

Daarom is ''er i'cel aan vafl

:

't Lighaam zullen alleZinnen
Meer ah ecnig Goed be?nin-

nen,

Schoonheydmaakt een Menfch
'verheugd

Alst vercierdis met deUeugd,

Wat is Schoonheyd zonder

Deugde P Qde;

^delheyden fchijn van vreug-

Schoonheyd die ivord uytgc-

breyd (heyd.

Door haar Deugd en ftadig-

Stadigbeyd in alle zaken

,

Dat zaluf^andvaflig maken ,

Stadigheyd behoud het ixldy

Stadigheyd die ivord gefield,

Neffens Schoonheyd y 't is na
ivcnfchen

,

Stadigheydpaft alle Mefifchen

''tZy de Man,dan ofde Vrouw,
Buyten d'Echtyofin de Trouw,
Jong-gezellen wild hier ke-

ren

U tot fladigheyd te keeren

,

Stadigheyd die heeft deprijs.

Ook op veelderhande wijs, '

"'t Zy in 't Minnm of daar
buyten;

Watgy doet ofwild befluyten

,

Zijtgy Maagd.ofJong gezel
Stadigheyd paft altijd wel.

Stadigheyd is nodi.6'

Een vriend'lijk Aangezigt en lladig in het fpreeken.

Dat zal een Vrijfters-hert tot Weder-liefd' ontfteeken

,

Het Vryen dat heeft kragt , als 't door een goed beleyd
Gefchied in Eer en Deugd, en met een iladigheyd;

Een fladig Aangezigt , met vriendelijke reden,

Dat geeft de zoete Min zijn kragt en volle leden.

Hoewel dat in den Menfch nog iets byzonder woond

,

Waar uyt de Liefde fpruyt ; nogtans word zy vertoond
Uytwendig door het Woord , dat zal 't klaar uytdrukken

,

Wie dat het iladig doet, die zal het wel gelukken.

LIE-



L I E D E K E N.

S T E m:

Bedroefde Herder ziet, &c.

n

r\ Puyk van onz.e Jeugd!
^^ 'tLind is om u verheugd,

Elk fchept een groot geneugt

Om u t'aanfchouwen,

U roem gaat breed en wijd

,

Gy word van veel gevrijd ,

Elk hoopt in dcz.e tijd

Te mogen Trouwen
Met u Godin, rol Deugd en Eeren

,

lÖlaak Trouw-verbond
Tot vreugd vermeeren.
' Kcmt Nimphjes van de kant

tter Zuydcr-zeeiche Strand,

Neemt nu met vreugd' ind'Hand
Veel zoete Snaren,

Met Harp , Fiool en Luyt

,

Trompet, Schalmey of Fluyt i

Bazuynd haar Deugden uyt

,

ó Gy Minnaren I

Maakt bly gefchaï, wild vrolijk

zingen ,

Èy ziet door vreugd
De Baarcn fpringen.

't Is waardig dat men kweeld,
Want Hoorn heeft geteeld

Het alderfchoonfte Beeld

,

Vol Eerbaarheden

,

Niet een in 'c Noorder-land ,

Zo /choon men heden vand

,

Als dces Godin valjant

,

In deugd en zeden.

Treed toe gy Jeugd wild o bcrcy-

den.
En met Gezang
Haar \qÏ uytbreyden.

ó Zcete Zuydcr-zce,'

Laat dog liever-lee

Hier komen op de Ree

,

De Nimphjes Pragtig:

Zy willen ook de roem
Van deze Jonge Bloem,
Die ik de Sehoonfte noem.
Met vreugd aandagtig , (zen §

Uytbreyden zoet, en lof bcwy-
Wiens Jeugd , door Deugd
Moet ydcr pryzen.

Haar liefièlijk gelaat.

En vriendelijke praat.

Dat is een Lof-cieraad,

Rondsom de ICroone

,

Die mijn Beminde draagt.

Wiens Beeld dat my behaagt.

Waar door mijn Zieltje klaagt

<

Ach lief ! achSchoone!
Ach Schoonlle ! die my houd ge-

vangen ,

Ik leef op hoop
Met groot verlangen.

PrinflTes bied my de Hand',

Ik bid door onderftand

,

Verkoeld mijn heete braad

,

De brand der Minne

:

Zo gy my Lief verfmaad

,

En trouweloos verlaat.

Ach my ! ik weet geen raad,

Gy ttoüft mijn Zinnen ,

Wild my Godin door Litfd' ver*

fchoonen

,

Met Weder-liefd'

Mijn Zieltje kroonen.

Door.



30 BruyloftS'kroon,

Door Vriend'lijkheyd de gunlle blijkt.

Daar op den Zuur-muyl ftaat en kijkt.

V TS een Vryer aangehooren

,

- Om zijn Lief, zijn uyt-

verkooren

Te betoonen al den dag
Vriendfchap waar hy kan en

mag. (ten.

Gaat zy elders door de Stfa-

Ziet hy Vmaar , by zal't niet

taten

,

Met een vrolijk Aangezigt,
Om te doen aan haar zijn

Tot der Aarden zalhy huyg^en.

Met zijnWezen zalhy tuygen.

Dat hy dapper is verblijd.

Om zijn Liefje die hy yrijd,

't Is e^n zaak ook om tepryzen

,

Dat men vriendfchapgaat be-

Aan de gcene die men Mind,
Daar men weder-licfdevind.

Om uw Lief, om u Beminde,
Moet gy Vriendfchap onder-

winde
Met een yder , wie 't ook zy ,

Toond u altoos even hly ;

Dan zo zal u Lofop-ryzen,
Tder een die zal u pryzcn

,

IVaar gy komt of waar gy
gaat,

By u Lief en langs de Straat

,

't Zal voorzeker haar bewe»

gen,
Leerd dit Lesje maar ter de-

Houd u over al gemeen

,

Vriendelijk tegen ydsr een.

Vrijend'lijkheyd is aangenaam.

Al wie dat in de Min \yil ftuurze Wezens toonen.
Die zal zijn eygen zelfs met deze Tytel kroonen

,

Waar dat hy ook verkeerd, 't zal wezen dat 's een Uyl,
De Gek ziet akeyd bang , en heeft een zuure Muyl

:

Neen Vryers , dit 's geen weg om Vrijfters te bekooren.
Want zulk een Medigijn die doet de Liefde fmooren.
De Vriendfchap trekt hetHert gelijk een Zeyl-Üeen doet

,

Een zagt en lieflijk Woord dat maakt van bitter zoet.

Men kan een Jonge Maagd door vriend'lijkheyd belezen.
Geen zoeter in dé Min als vriend'lijk van Wezen.

LIE-



BruyhjftS'kroon, qi

L I E D E K E N
Stem: Nu zig ondankbaar toond, &

'Jj geö g^^inceffe bafl: boa: mu jrcnamcn/
(0m lip u v0Dbin met b^alïjli gelaat/

\\ fmeetienb' ani traaft en trap:anti te ftaraeii/

^xxtxt^ti ban miJn %\t\/ (cgaan öat gii mp gaat/
ft Öaape nagtan^ te tnimien ijen ^trgö/
^n öat gp met mtr i^xit toesen beröirjö/

lintïien ift (acg löLief!) niet nifl: in u ^cgaot/
teeïaaft mp/ ift flerfbeeï ïieber tie ^aaö.

<i. 5Can5iet <0at!imie gae bat \i\ maet treuren/
ten ïcben am u in tr^aefgepü en pijn/

feet öc|l:e bat men mag ban u gebeuren/
l3g bat ift am 'tSaar een^ bp u mag sön:
a3n Köutot mp aïtaa^/ tnaar bat gp mp siet/

q^eïijft aï^ een l^ert aï jagenbe bïiet/

èa bïugt gu baa? mp/ en agt mp onbieerb/
^^inceffe mag 't wC/ ^egt baat af u beerb^

3. t^egt mijn t^eminbe/ af ii^ 't u begagen/
(de fttoeïïen met fmaab tit 't niet en berbienb/

3ll>aaram een .ïiBinnaar 5a to?eeb'(rjl& te plagen/
5^ie sanber bepnjen 5a trauta'ïijft u mienb^
^egt ja^aa^berinne/ gae lange 3ult gp
^p gauben 3a baft in u ^ïabemp ^

tJal naut be ^anne bcr ï^^icnbelpgepö
€en^ fcijepnen ap mp 5 5a ben il^ berlepb*

4» ^a sal ili mtjn jlemme 3eer lupbe bergeffenA
^n dingen met treuren een b^aebig %v^/
€n Magen met fmert/ ftan be %\t^t 3a treffen/

SUl^ geben aan mp 3a faijeebe gefcgiet/

$(ll ftaat mijn a;>e3igt 3a 3aet al^ get mag/
jiSapt b^inb'Iijft gelaat ift ban gaar apt 3ag/
€en ai)?per bie toa^b bael bapper geplaagt/
i^ïen^ l&efbe bis balt Ojp mi ftuursi^ Il^o^



3^ Bruylofts-kroofi,

U zelven niet te zeer verflaat,

't Geluk brengt menig Menfch tot Staat.

TIT/tf kan V Rad van Avon-^ tuuren.

Door zijn kloek beleyd befluu-

ren?

Wie 'VJeet wat in 't Aardfche-
dal?

Nu ofdan gefchieden zal!

^t Is de tijd die alle dingen

,

Weet volkomen voort te hrin-

gen ,

Menig ding komt onv^rwagt
,

Daar geen Mcnjcbloeeft op

gedagt:

Dus zo is 't 171 alle zaken

,

Lieve Vriend wat vjilje ma-
ken.

Al u wijs en kloek beleyd,

Is maar Wind en ydelheyd:

Want het Radvan Avontuu-
ren » (ren

,

Dan zo kan men dit befpeurcfï

Datter vreemde dingen beuf
ren

,

Daar zo word een Herderin
Onvtrzvagts een Koningin,

Daar zo zulje woiider merken
Wat deLiefde kan uyt werken:
Daar zo Raardmen ongelijk y

Wek een Slegte met een Rijk

:

Daar zo vindgy veel Bemin-
ders ,

Groot en kleyn ja Konings^
kinders

''

Daar worddoor de Liefd' vol-

bragt '

Daar ook niemandop en dagti

Daar is hoop aan 't Lief tl

raken,
;

Vryers- let wel op u zaken ,

Word u dees ofgeen ontzeyd]

Wie weet waar
leyd.

t geluk no^Werkt veel onverwagte kuu

Brengt vcelvreemdigheden in

Maar byzonder in de Min :

Het kan veranderen,

't Geluk dat is het Rad, het Rad van Avontüuren ,.

Wie datter boven zit, 't en zal niet lange duuren.
Het keerd zig in der eyl, van boven tot benecn.
Al wat verheven Icheynd, dat drijft vv el haaft daar heen.

Een Man van groote Staat werd uyt zijn Throon gefraeten^

Een flegte wederom die is 'er in gezeten
;

Het Rad dat is gedrayd, en op een korte ftoot,
'

De Groote worden Kleyn, de Kleynen v/orden Groot,
Een yder houw dan moed, de kans die kan verkeeren,-

't Geluk brengt menig Menich tot Staaren grooterEeren.'

LIE^



BruyloftS'kroon. 33

L I E D E K E N.

Stem:
Cupido onlangs geleen.

0%\t^\ mijntorbcdaat/ ïl^aarom öan i'^eïö-rrobm

JDaarmii tmötiai;^ en (Coontigugmiil^^ctier-mm^

tiUiaab T ^ 3:>at gu }^tt I Mm ber^

j;iïbia / 51>afgt xm na

;

b:ict /

't %^\ w routam/ €n mijn ïijöen/

t^a rm nni tjcci bcrfniaab : i^ae treurig tiat ifi ftin.

(^\ ticii iii u te flegt ^ !ïntricn gn ïieföe ti:aagtï ^

JDaarani buö \xvii \ eu ^egt ! t^a t00nti7 '
> ^aete JBaagb

!

^:aagt nu maeö/ Op uln O^enig janjï/ J^an u ganjl:/

a?ac&7 (^ot mijn b^eugtie/

^egt lf)2ientiinne t €n mn niet langer jïïaagt.

IJ^aararii bcrfmaatig' uta'
' ïtncgt»

%\i %W &ct a5eïti tier^

^'0 gu n Oogjes flaat/ tainti/

Ojjöïil&om/êeren^taat ^an tao:ti'et regt geminh/
5:)ao: be .min/ %i 'töegin ^Cia ftet ï^ert/ % Uertaerü

dJerft geftamen/ ^00? be .4l^inne/

Mm tr00ft/ mijn toetier^ '^^^^\i men een^ gesinb*

iaat, Osoete^iïliia!
5)!>anneer een ïtoning 5ag i^oigt m'p in 15!iefbe na/
^en3l^aagbb0ï5oet gelag/ 3Bet eenïB>00,2b/ ^0'tïre-

b'l^erberin / ^1^002 be =ïl^in / göo^b /
SOierb sijn ^:0utne

:

^\\\x mü trooften/

%ïet/toatbe1tiefb'bermag* oJji ^2aetm segt bog Sa»



34 Bruylofts-kroon,

Aati de Jotige Dogters,

Wanneer een Maagd haar gunfl: aan bied;

Dan werd men fchuw, en van haar vlied.

^ Oete Vrijfiers , lieve Die-
*-^ ren , (re?i

,

Daar deVt'yersfieeds na zwie-

Door een Vlam van Minne-
brand y

Klage van haar droeveftand:
'/ /; een Vryers vreugd en le-

ven.
Als hy mag 'een teeken geven ,

Aan zijn Liefje , die hy Vrijd,

Hoe veelfmerten dat hy lijd:

Als een Vryer liefd' mag ple-

gen, (gen

Zonder dat hy vind daar te-

Ongemak of tegenfpoed

,

Voor de ivind al vcat hy doet :

Zulk een Minne , vuild beden-

ken , (Jien

:

Kofi zeer ligt een Maget kren-

Als de Liefd' vjord fhuys ge-

bragt,

Ligt gezuonnen , ligt veragt.

't Kan een Maagd tot nadeel

flrekke ,

En haar reyne pligt hevlekke

,

Als eenVrijfier gunfl verleend

Aan een Vryer , die 't niet

meend

,

Qiven

,

't Kan de Liefde doen verkoU'

En 't Minnen agtei'-houvüen ,

Menig Vryer , ah hy ziet

,

Dat een Maagd hem gunft
aanbied, (ren.

Vliedterfiónd, en laatzevaa-

Zoekt 7iiet om met haar te

Paaren.
Vrijfiers tvildgy zijn bevrijd

,

Laat niet blyken voorden tijd.

't Is befi gezivcgen,

TAtt hier een teere Maagd, genegen om te Trouwen,
Die door een fterke drift haar niet kan wederhouwen.
Is even als verzot , en met een bly gelaat

Vertoond zy aan de Knegt, hoe dat het met haar Haat:

Ziet onze flegte Neel, die leeft hem daar te vooren,

Hoe dat zy deze Kwant heeft tot haar Liefverkooren:
De Vryer hoord haar uyt , en wenfcht haar goeden Dag

:

En gaat al ftiltjes deur, maakt vorder geen gewag:
Schoon of zy Mind of niet, hy keykt niet eens ter zyen

,

En ziet, dit is het logn , als Maagden zelver Vryen.

LIE-



Bni^IoftS'krojn. ^. 35

L I E D E K E N.

Stem:
Regt als de witte Zwaane.

Tl Oord my , ó gy Venus-dieren ! 't Kan deLiefde doen verkouwen;
*^ Daar de Vryers met een brand Als een Viijfter gunfl: aan bied
Nagt en Dag met luft na zwieren, Voor de teyd, het zal haar rouwen;
Klagen van haar droeve ftand, Want het paft een Magct niet.

Wild gy vry van fmerte wezen, 'tGeeft veelwondcn,duyzeDd vre-
Zwijgt en denkt

,

(zen , Leerd Vriendin

:

(zen

,

Laat nietblybsn, 't word mispre- Vryers moeten flaven wezen
Want het krenkt. In de Min.

't Is een Vryers vreugd en leven Menig Linkert gaat vertrekken,'

•Als hy 't Meysje, dat hy Vrijd

,

AlseenDogterisin'tNet,
Mag een klaaie teeken geven

,

Dan zo gaat hy haar begekkcn

,

Hoe veel fmerten dat hy leyd. Ziet op Reden nog op Wet.
Lfefde grocyd in tegenheden : Vryers Woorden , Vryers Eeden

,

Want men ziet, (den. Zijn maar Wind,
Daar men noyt heeft om geftre- Aldezoctheyd, al de reden,
Agt mtn met. Haaft verzwind.

't Kan een Maagd tot nadeel Wild gy Venus Altaar eieren
,'

ftrekken

,

Maagden die nog Jeugdig zijt

,

Als zy ymand gunft verleend , Plukt eerft Bloempjes van manie-
*r Zal haar reynepligt bevlekken, ren,

By een Vryer die 't niet meend. Die regt bloeyen op haar tijd;

Als de Liefde word na wenfchen Vlegt een Krans van deze Bloemen
t'Huys gebragt. Tot u eer.

Dan zo word zy by veel Menfchen Dan zal yder van u roemen

,

Ligt geagt. ^ Immermeer.

Cc 2 Een



36 Bruyïofts-kroofi,

Een heus gelaat en ftil van Geeft

,

Vercierd een Maget aldermeeft.

'Choon men ziet aan
' kanten

alle

Zilver , Goud en Diamanten
Blinken aan een Zijdcn-khed

,

Op het cierlijkft uyt gereed:

Wat zijn al dees lojje zaken

,

Wat kan het Gefteente maken ,

Wat kan Zilver , wat kan
Gotidl

Daar den Menfch hem op ver^

ftotit

:

Wat kan Zijd' , Flwdüeel en

Koorden ,

Wat zijn Kanten y zuat zijn

Boorden ?

't Is ivel cierlijk 'Voor het Oog ,

Maar V en reykt hem rdet zo

hoog;.

Als een jlil en jiqtig Wezen ,

Daar een yder kan uyt lezen

,

Wijsheyd met een zoet ver-

maak,
ó! Dat is een fchoone zaak»

Zedigheyd en goe Manieren ,

Dat kanJongeMaagde cienn
Dat is veer de bejle Dragt

,

Qat word over al geagt

:

V Is ook tot een Wet gegeven ,

DatUen Maagd moet Zedig
leven ,

V Is voor it de hejïe raad.
Stil en Zedig in u Fraat*

Niet al te los.

Wanneer een Jonge Maagd is ligt en wild van Zinnen,
Gaat los en onbedagt ook in het ftuk van Minnen

,

Wie dat 'er maar verzoekt , en is terftond gereed

,

Die is al menigwerf bedrogen eer zy 't weet:

De Vogel is gewend, het fcheynd zowat te lijken,

Hy weet met zoetigheyd de Maagdom weg te Itrijken»

Als 't Meysjen is bezet, dan weet men gee'nen raad

:

Dan trekt men op de loop , dan ftaan de zaken kwaad

;

De Vryer die is weg, en Elsje die moet klagen

;

'tIsVrijfters alderbeft, te Ichuwen deze plagen.

LIE-



Eruyïofïs-kroon»

L I E D E K E N.

37

Stem:
Veld-Godin, Dien ik Min.

H€cberin/ 5^ienift.JBin/

IBaarom Du?' onseöiö
:'

<ilx\ mijn l^me/
Bol uan fmerte/

;ètceD^ te uoeDen met anb2eeö.

ïDaaromflaat/ ia gelaat/

<© gu v^onh öec JÖ^ouuDcn!

'ïDü^krboïflen^

i©iiö niet öolgen

1^ ï^^cDetf/ bet baacö öecouto.

't^m gepjaat/ 't l^eu^ gelaat /

i^;ienDclijft tiau ©e$en/
i©02ö met reöen /

vDoö^öe^eöen/
%\ een lEtaget boog ge-eerö.

^eöigöeriD / <ï32onDen lepö

IDangetcoutocifelinne/

ï©eet üan tiepnien/

l^og gepeunsen /

HStaac Die il^erten obfctoinö»

'

;|)c5oon men $iet/'t g?' becönet/ Eiefbe 5oet / l©ecti gebaeö

2iH)ec/ «öouö/ en diamant/ ^002 een Deftig IDejen/

^ijDe ll!<oo2Den / 5^aac een l^2i.iec /

iètrih en •Soo2Den
/ %\^ tjeDpec /

ftonö^om bol aan alle ftant» :^ijn getoaijle toeugö ifpt leelï^

iDati^bog/ ^jtöeD2og/
1^002 f)ct <©og t'aanfcl)oütDtn/

^l^ u giniien

Sn bet nainnen
23lptïen toilDen <8ngetcQutöö.

EeerD6ot)in/ SlnDeHain
2?eDigbcnDbanteeecen/

<l5P3itltt?iipgen/

<©tïertupaen/

5^ie gw .iBiiiD naac u öegeec»

5Cl£ieen]Ba,igti/3liefaeD2angD/- Sielö-fontepn/ <0p allepn

Eos en ongebonöeu / iHmiD mn otiectDinneii /

iöie 't mag luesen/ <© mgin ;ècboone

!

^ntgele$en / ïDilD mn loonen
^^coutoe ItiefDe gaat te gronD, jtüiet u lleue i©eDec-ma

€t Een



38 BruylofïS'kroon,

Een Maget paft geen Boertery

,

NogZotte-kiap, ofGekkerny.

INhet Jokken, en het Mallen
'

Heeft de Jeugd een VJelgc-

'uallen

,

V Is ivel niet van 't jlimjie

kivaady

Als het niet te grof en gaat;

Schoon het zomtijds mag paf-

feeren ,

Wie het doet of ivllhanteeren

,

't Paft eetiMaget nimmermeer
Wil zy blyven in haar eer.

't Kan veel geyle lujl verzvek-

ken y (ken ;

En op 't lefi tot na-deelfrek-

Hier door werd een Maagd
vervoerd.

Daar een Vryer dik op loerd.

IVat hy met een fladlg zeggen

Durft een Maagd te vooreri

leggen.

Dat vjordeven dan volbragt ,

Als menJoktyenMalt,enLagt.
Dan zo gaander blinde gree-

pen,
O de Vrycrs zijn zo jleepen ?

't Maagde-bloempje ivord ge-

krenkt (denkt.

Daar een Vrijfler niet op

Jokken,Gekken ende Scheeren

Kan veelfnodejlreeken keren,

Wildgy 't prykclgaan voorby.

Schuwt de geyle Boertery.

J

't Is niet zonder Perykel.

Een die met Boertery haar ftadig wil geneeren

,

Die moet een vreemden ftreek dik laten door pafTeeren

,

De Vryer die word ftout , indien hy gekken mag

:

't Is het geene dat hy zoekt, 't is de regte llag.

Dan gaat de looze Gaft en zoekt veel krommer wegen,
Kwanziiys met Gekkerny , gelijk de Linkers plegen

Van ouden-teyd te doen , en zo 't haar niet bevald ,
-

Zo leyd men 't daar mee af, het is maar wat gemald.
En ondertuiTchèn lijd, een Maget Duyzend lallen

,

Weg, weg met Gekkerny, en met alzulke Gaften.

LI E-
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L I E D E K E N.

Stem;
Nadien de Godd'lijkheyd.

't 7 <&>it tw öe soetigbeptj ^rni too2ti öe ^r^tx, jïout /

^^ 5^atmöet4Euineiileïiö/ <Dat mcniö .^flö^ toutot /

Haag 5ijn aebnipftt in eeceii/ <Dan öaan Der fnoDe gteepm/

<0ccn gaeter soet op lacD' / 5^a« idö ee» H^as^ löft

:

%H tic lEtiii te banteecen/ <0 3a jijn 50 seiteepen

!

(OTot Dat men i^' ö^paacö. ü^arit menig Daac op pafï*

Haaac nl,^ De 5engD beginD/

€n aiiöCTö' ié gejinD /

ga beeft een toel-geuallen

5»öe?Ie2Doertcrp/

^Jngelilapenin'tmallen/
l^an socte gefefianp.

^an tteeD men \m 6et fpoo? /

3Bni geeft eenMm gefjoo:/

<0m ttüut in ö^eemDe ffteeFien /

<eelijft De Xinftetó Doen:

«Die in gcplö^Pö üpt-b?eefien/

<Daatme 't niet jou tiecmoen.

^eft enDe ^Boetter?

Haaafit Dat De Sonsman bm
<@nDec een fcbijn üan ceDen/

éet jaaep^ieaoettDinD/

€nDettelDöaacteö2eDni/
^i?'of[)pbaacbeminD»

Soete Eief-feoaerp

l^oegt bpbaacmeDebp/
lUen toeet 5eet fcboon te fmeeto/
(Cot Datme *t Snloempje pluht/

o^n De irleuc öeett geilceehen/

Cn 't |Eep?|e i^ bcD^uftt.

löaat *t i,^ een balfcfj bcD2og/

EeecD soete Jiiimpbje^ nog
<Dit $oet 5?entjn te fcboutoen:

Cfoe 5oet De Emliect fttoeelD/

't Sal namaal^ u nog coiituen/

2tljS [)P u eec tocg fteeiD.

Cc 4 Het



40 Bruyhfts-kroon,

Het ï& Eere voor een Maagd

,

Die alle ding in maate draagd.

ALIe dingcfi heeft zijn

mate

,

In het doen ofin het late

,

Alle ding dat heeft zijn merk

,

Zijn bezet en vajïe -^crk.

Hoordgy Vrijfiers , ijoild hier

leeren

,

En dit Lesje tot u keeren

:

Gaat dog fiimmcr als een Slet ,

Slordig , Vuyl en gantfch bC'

fmet

,

Al te jlordig kan u deeren ,.

Niemand zal u ivillen eeren

,

Tder zal door dit g<^P^l

Zeggen dat V een Slordebel.

Briiyn en terlijk dat mag tve-

zen

,

(^zcn ,

Dan zo ivord dit niet mispre-

Als gy hout de Middd-maat ^

Dan zo blijfje van de praat.
Ah een Magetgaat uytjïeeken

Trots en moedige wil nauio

fpreeken

,

En gaatprojiken alden Dag,
Meerder als haar Staat ver"

mag.
Daar zalyder een van kallen.

En geduurigjiaan en rallen :

't Is voor u de befle Wet ,

Niet te Slordig nog te. Net.

Middel-maat is befl.

Den een zal met der daad het Pronken zeer raispryzen

,

En zal daar van met regt de Waarheyd ook bewyzen ;

Een tweede komt 'er by , terftond zo werd gezeyd

,

Wel Vriend het flordig gaan dat is geen Heyligheyd

:

Slaat eens u Oogen om^ men vind veel Jonge Vrouwen

,

Die ook met kleyne koft' haar konden Netter houwen

:

Ziet ginder komt een Maagd, wat is 't een Slordebel,

Hoewel gy 't Pronkje haat, wat dunkt u ftaat het wel.
Ik zeg, 't 'is alderbeft niet dapper uyt te lleeken.

Een Bruyn en eerlijk Kleed heeft niemand op te Ipreeken.

LIE-
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' ^LIEDEREN.
;&tetn : zal ik nog langer met lieeteTiaanen.

HOe ïaiiö mijn üicf/ mijn Prïti gaöinne/
^^al il! ïtu cli^aöt met naau öcïunti/

3Bij« ïccb ticüiccncn boa: get .ïBinhc/

Cn fta:tc ti:oetic (^raautje^ uiit^
'

^aï itt inet fmaat/ J^dö tool öc Straat
%dX{ aï tit Scuöti ö»ï^n iiïagcn tot ü ftnjt/

^oe ftrcng en ftraf bat gp u .ïBinnaar sijt*

SIt ga \yu\ naate Jl^agtje^ btaaleii /
(^^ ijanpe ban getrqoft te jïjn/

(Omtrent u ^eui* 50 gaan ïft maïeq/
€n mïn eyïaa^ myn epgen pijn;

%\{ ijten ticesot/ ^ft iua^b üefpat

S^an tiber een bie mti \xv$ trenrig 5iet:

5Ccö SCief I 5pgt mu/ tuaarom en ji^^inb gn niet?

ïjoe fian n i|ei*tje bog liei*b,:agen

a?abin^ bat gp mvi bu^ beefmaab:
^ertugï gp fc|ept een tueïöeöagen/
€n ïfoub in aif^ be ^ibbeï-maat/
ï^oe ban bu^ tn^eeb/ al>f \i 't u ïeeb/

^ijn SJieïé-fanteim^ mtjn !^?eugb en IQCebenfïuft/
3^at ift n jl^in/ of ïeef met u gernft»

. a3p 3tjt a?obin üoï ^eugb en %ttm/
^it i^ u ^2n\\{x u fcgaon Cieraab/
(25n Jijt getuft en ïeefb in bjeben/
Cn tjqiib in aïie^ ^^ibbeï-maat/
a5een Itïappig Jl^ao^b/ il^eeb o^ït gegaq^b/
Mmt öonb u ftiï/ en ïeefb na rebcn^ Jl^et/

3In aif^ ?;nt gu/ niet^ïo;big nog tejj^et,

^ertngï gu KCicf bu^ ïeefb in ^eugben/
€n öïinïit geïy ïi een i|eïber ligt /
%ü \^ mijn gaap be meefte b:eugben /
^at gn nag suït bolboen u pïigt/

Cn traaften mijn/ Sn beje ^ijn/
3n bit berbjiet en ïijben aï te «raat/

O^f bat ili ïiefmag fterben \\\ u ^cgaat. €t s Al
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Al fmeekt de Vryer nóg zo zoet.
Let op zijn gang en wat hy doet.

't 'XS van over lang befchre-
-*- ven , (leven

,

Dat een Maagd moet zuyver
Eerbaar , Zedig ,ftilen Kuys,

Op de Straat en binnem HuySy

Jonge Maagde •ivilt dog letten

Op u pligt en cp u Wetten

,

Wild gy Eerbaar zijn geagt

,

Zijt niet luulps nog onbedagt

,

Weeft voorzigtig in 'tMinnen,

Let gedutirig op de zinnen

Van de Vryer die u vleyd.

Ofer ook iets agter leydy

Zoete Woorden konnen kren-

ken , (ken ,

Daarom leerd ivat agterden-

Menig teer en zoete Maagd
Heeft de Vlyery beklaagd.

Is niet Thamar door hetFlye,

Door het Smeeken, door het

Schrye,

Van haarBroeder zelfbekoord

En als doorgeweldVennoord,
En zeer wreed van hem ge-

fchonden , (den ,

Als een Hoer nog weg gezon-

Uytgeftooten , Onbemind,
Daar zy was een Konifjgs-

kind. (ken

,

Valfche fchijn vol loozc ftree-

Als V aan Thamar is gebleeken

Die zo droevig heeft geklaagd
Wicrdgefchonde en verjaagd.
Ziet alzulke fnoode ftreeken

Gaan der onder fchijn van
fmeeken

,

Liften word ''er aan geleyd.

Om een Hand vol Tdelheyd,

Leerd dan Maagden trouw-
heyd pryzen

,

En de Schuymers afte wyzen ,

Op getrouwheyd u verlaat

,

Trouwe Minnaar noyt ver-

fmaad.

't Baard niet als klagen.

Ey trouwelooze Prins, die door u valfche fmeeken.
De Kroone van mijn Hoofd onwaardig hebt geftreeken

,

ïs dit getrouwe Liefd', die 't Goed met Kwade loond?
En door geen naar geklag eens Konings-kind verfchoond

;

Gefchend , (eylaas'l) waarom door valze fchijn bedrogen

,

Bedrogen valfche Prinè, by wien dat geen medogen
Nog Liefd' gevonden werd: maar die een teere Maagd
Zeer droevig heeft Verkragt, en wreedelijk verjaagd.

6 Schender van mijn Eer ! wee Roover van mijn Kroonen

,

J^lk fpiegeld hier aan my , hoe dat de Smeekers loonen.

^TREUR-
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TREUR-LIED.
Thamar klagende over de valfcbe Scbendery "uan haar

Broeder Amnon,

Stem: Ey Schoone Nimph, aanziet een &c.

W^t ti:actiig ^at ftamt niii cniaas te boaLTn/
ai) troulacï0a5Ctïaati!

^tjn SJidtjc fmcït/ en tuil ban ti:ocfgcnb fniaorcn/

5^002 ^cjianti' en grante fniaaö/^

jl^ijn sunb're ïii-oon is lian mijn ï^oöfb gcftrecften/

iï^gn ifieuc iö taeg iu tien tieraofb/

M^ijn fcgaane 43iant^ öie is UeröüDfb/
©od: haïfcljc iCixcften,

2, '€en ïionings-iiinti boa: baifcgc^cgön tiebjagen/

€en tecre 3Haagb ï>ertii*agt*

<D baïfcöe ^?ni^l en sanber inebebagen/

Cu ijaa:b ïnijn b?aebe ïtiagt/

(öebcntit \^^^ eenpV ban taaar ifi tien c[efp:oaten/

IDentit eenmaal om ubj's I^aberö iF)uuö/

^enftt aan be ^maab en 't bitter ïtruy^/
^X^ji te berfl:o0ten»

3» O felle ^:in5! i^ bit gcttautae binnen/
Ssbit u^Detèebïep^
O^ao: baïi'ctj tieb:Dg een .ïl^aagb te abertainnen/

Cn boa: neen naar a5efcft:en

^etoeegbtesijn: 5Ce8^:deber! 'ft tiuyg mp neber/
^aat mu boa^ fmaab bog niet bergaan/
J^eemt ifny in u genabe aan /
<^cö fteerb bag lueber

!

4. %i^\ taiibgn ban geen teere3i^aagbberfcB0nnen^
^asegift u^bieü/
li>erraber ödos/ en Jictjenber ban mtjn ïtromien/
6aat geen en taecft b:jï fcQulti/

3ft tien tiereub te treuren al mijn Pagen/
Jl^aar gp (ó .^^iné!) snit in ber baab/
<De Straffe banW tiaase ïttoaab
l|ier namaalfi blagen.

Het
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Het is een lofook voor de Jeugd,
Wanneer men mind in Eer en Deugd.

*t TS een Maagd tot lof en
^ eeren ,

Dat zy eerlijk gaat verkeeren

By haar Lief aie zy bemind,

Daarz' haar geneugt by vind,

V Is een Qierzel al haar Le-

ven

,

(ven:

't Zal de Jeugd een glory ge-

'tis ecnKroone vooreenMaagd
Die haar altoos Eerbaar,

draagd. (ken

,

Weg dan fnoode Minne-ran
Die 72a Geyle Lujien janken

,

Schoon de Maget is gevrijd

,

d'Eerbaarheyd 't niet en lijd.

Menig is 'er door bedrogen

,

'tFalkje dat is weggevlogen.

Als het Lusjen is gedaan

,

Is men jliltjes weg gegaan.

Menig zijn geworden Vrou-
wen , (wen ,

Moeder , zonder oyt te Trou-

Dan zo word het na betreurd^

'tGeen zo menigmaalgebeurdi
Door veel zoete Minne-treken

Word het Bloempje weg ge-

fïreken

,

En lijdfchade met der daad.
Eer men ook naTrouwen gaat^
Bruyden Moeder by te z'amen,

't Scheyndeen Lofwie zou hem
fchamen

,

't Is nogtans een fltgt gewin ,

Houd u Eerbaar in de Min.

Èer voor Goud,

Al wat de Liefde doet, men weet het te verbloemen.

Al gaat het zo wat mank, nog zal men 't Liefde noemen,
't Is Liefde voor en na : maar let eens op het end,

Uyt Liefde word een Maagd al vlyende-gefchehd:

Men noemd het reyne Liefd' : maar niet met waare daden

:

Want door het zoet gevly zo word een Maagd verraden.

Weg fchandeloos bedrog, 't is beter dat men Mind,
En is tot waare Deugd en Eerbaarheyd gezind

:

Wie dat op deze grond de Liefde zoekt te plegen

,

Die zal in 't Hert geruft en zonder kwelling Leven.

LI E-
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L I E D E K E N.

Stem: o Schoone Perfonagie.

A Cg %\tV* ifi moet u ftïapn
-*^ ^^ijn .^nicLt/ bic iti am utoent tuil mact ïtjöcn/

vDoo: \itti ficti:0eftrE blagen/
iT^ie hiu aan alte üant tjct l^ert tïao2fmjticn/

%ii sugt en fmeefi/ Sffi blti en fp^eeti/

'^n ïieftijtt en 50 aaröig:

.n^aar gu ^abinne/ ^gt mrjn getroulne Jil^inne

i^antfct) ontaaarbiiT»

3I1 5ugt beel tiitt're engten/
3l^aar acg! gn liiiïb Ijet niet ban m^t öemerften/
(Cat n boen iftse liïugten/

a5u 5iet ö^t luèl aan mijn üertaannen Jl^erilten/

.ï^agtans git sijt/ €n öitjft aïtijb/

^eer ftuurs en ftraf ban binnen/
Sti ftan 't niet muen/''^l ji:aef ifi seer lieeï iuen/
3[n ö^t iBinnen»

%\\ eeröaaröepb te binnen/
W^t ii a3obin mijn ïuft en öoogfte ti?eugben/

a^p ftunb öaaft nbertninnen

ÏX (Ctaeebe-5ieï/ baa: u raemtaaarbe ©eugben/
Q^ Eief Ceröaatl ^ièt u dienaar/
^^et ïtnnen neee-geöagen/
IDieni^ .Cêinne traanen/ U ixxüim te bérmaanen
^0t meebogen,

ï^2ince)ïe üiiïb gebenfien/

ll^t HCiefbe boet / e^i toat ya fian tipt taetften,

aj^ilb mu een ^ïoa^^je fcgenöen/
U^aar aan it! ICief li gunfte ftan öemerften/
o^jj bat mgn ï^)eit/ 3f>an al sijn ^meet/
a^eruftig mag öebaaren/
€n tan met^:eugben/ ^oaiïiefb'intoaare^engbei?/
JBagen ^aarên-

Wie
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Wie Vryers houd tot tijd-verdrijf.

Die htiald veel Lafter op zijn Lijf.

JEugds vermaak, en tijd-

verdryven ,

Staat nog veel om van te

Scbryven , (^fijn

,

Dnyzend Kutirtjes , ivonder

Vind men die geoorlofd zijn ;

Hier een loopje , daar een

ftreekje ,

Op het Veld, of by een Beekje

,

In den Avond , vroeg en laat ,

Met ee7i Klugt ofzoete Praat :

Dan met Woorden , dan met
Wenken

,

(ken

,

Wie kan V al te maal beden-

Wat de Jeugd alniet en doet

,

Daar deMinwordby pevoed.

U Mag in mate wel gejcbieden

Als het niet en ivil bedieden

,

Dat gy dit op u manier
Houd alleen voor u playzier.

Schoon gy ziet veel Minne-
vojiken

,

Oogen die geduurig lonken

,

Op u Schoonheyd zoeteMeyd

,

Als u dik word aangezeyd:
Door de Vryer,die van binnen
Is volBrand j en volvan Min-

nen ,

Egter gy nog vafl bcfluyt

,

Houd het voor een zoete kluyt

:

Dat zijn fnode Maagde-jire-
ken ,

Die het Vlyen , die het Smeken

,

Van de Vryers hooren aan ,

Laten 't voor een Klugtje
gaan

:

V Is een Maget aller wegen
Groote fchande die te plegen

,

By V voorgaande ik 710g blijf,

Niemand tot u Tijd-verdrijf

Het Eynde dat is kwaad.

Wie dat van Snappery en van de Tong wil blyven

,

Die moet voorzigtig gaan, geen kuurenoytbefchryven.
Daar is een oud gebrek, indien men 't overweegt,
't Word by de Jonge Jeugd ook heden nog gepleegt

:

Men houd om Tijd-verdrijf verfcheyden Joiig-gezellen,

En die men aardig weet met Veynzery te kwellen.
Alleen maar uyt playzier; en of de Vryer Mind,
De Maagd die hoord het aan, en Haat het in de wind.
Wel Vryers, let hier op, dat kan u ligt gebeuren;
Maar Vrijllers ziet wel toe , gy zult het na betreuren.

. LI E-
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L I E D E K E N.

Stem:
Pronkje van de Maagden.

TySfarom l^eïb-nobimie/ c^aar ift Ijeö üelionbcn^ a3aatgiïftraninicl]i^egé ^cgen? IBct tni icbcn/
^:cgt öag iferticrinne/ ^at gp t'alïen flanben

i
^taat u 't Minwt tegen ^ ^acftt maae te öeftebeu/

%\it gn ban genegen/ Oi^niïec fcgijn ban reben/

f^Canfcliautue niijnlierb:iet 4Bet aarbig 3r^ijb-lrerb2ijf/

€n jpïagen / i'^eel ^ageiï / l^eeï ji^agjeé / l^oï ïtïagje^ /
3X^ijn inerte/^^et^merte/ '25eftebe/ 3itiinebe/

a5eiöH gn siet» ^txt u geryf*

'ftïfabecnbajtbertiDutoen J^eberïanbfege Mt^i\ti
^002 u li:ienbeiijft JJ^e^^en/ .ïl^et u ïa^e treeften/

't&ïfcgapgingiftfcöauluen JJDiïb gu t'effterepgje^/

(0m u uutgcïesen/ ^aa: ü ïlaaffcge ftreeften/

'f! KCcefbe sanbee bjeese/ Keune HCicfbe meeften 5

©e b:ienbfcl)ajj fcgecn seer €n teefmen menig i|ert/

groot/ (be/ ^^oo^löCuéjei^/ €nïiU5Ré/
'ft^eegeugbe/.^etl^^eug^ ^eet gunftig/ Cnlmnjtigt
^e ruften/ <^et ïnflen/ 3il^aar ïoone met fmert.
J^og in u ^cSaot

^an suït gp öebinben /
^atmenusaUeeren/
ï^erten t'samen öinben/
^upber te berfieeren/

(Dat n conberseeren/
^ji yber jongman ftjn

mtt i^^eugben/ Snlï^eugben/
0eeï&big/ Cnl^^ebig
(èpregt moet 3911.

Wie-



48 Bruyïofts-kroon.

Wie Vriend'lijk i's, en meend het niet.

Dat is Vergift, en baard verdriet.

JOnge Maagden zulld hier

leeren

,

Hoe gy zult deMin hanteeren.

En 'joorzigtfg daar in gaan

,

Blijft een zoeynig flillejiaan

:

""k Zal u hier een Lesje geven

,

Hoe gy zult in 't Minnen le-

ven ,

JVagt u van een Hvaad gejag,

Houdgeen Duyfjes op hetflag

,

Gaat geen fno verkeerdegan-
gen C^^^^

Wild geen Jonge Vryers van
'/h vergeefs by haar verkeerd

Als gy geen van dien begeerd.

Houd geen Vryers Zes ofZe-

ven ' Qven

,

Stadig aan,noggaat tiiet flre-

Dan met d'een of d'ander
Kwant

,

V Is u zelvcn tot een fchand:
Wifpeltuur en loffe Zimien

,

Paff^en Jiimmer by hetMin7ien:

IVant de zaak niet vjcI en dijt,
~

Als ''er meer als eene Vrijd.

V Zal ten leflen u bezwaren

,

Laat dat Kommcl-zootje va-

ren ,

Zoekt il dees of geene Vrind y

Slaatze af die gy niet Mind,

V Is flimmer als Vergift.

Het is een valfcli bedrog , 't zijn fnood en looze treken

,

DatMaagden Vriend'lijk zijn, dog met geveynsde ftreken.

Wanneer een Jonge Maagd vertoond een zoet gelaat,

Uytwendig voor het oog , en anders in der daad

,

Dat is een boos Vergift : weg, weg met zulk gebroedzel

Die noyt van Liefde-trek genood het minde voedzel.

Dit laat ik nimmer toe : wie dat haar Valfch betoond.
Die ban ik uyt het Hof daar Liefde word gekroond.

Let Maagden wat gy doet, wie zoud' dit nietverveelen

Gy kund door Vriend'lijkheyd een Vryers Herte fleelen.

LIE-
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L I E D E K E N.

S T E M:

't Windeken daar het Bos af drilt.

nïïocbe €(ori^ totiai* toilD gn ©immcc 5aö ih öit bermcen/

5^\ra(en in u ID^Jcn;

^

q^at mijn Ciova sa 50u Doen/

13 öcpaniacn / 'ft ^cn üertaDoi /

€n ()ct üemisen / IDant baat öaöen /

ÏF^an n üicf vCiadDo

/

<Oe^tn htaac aetuog^iï? /

Doet Dat gn lecfc nog op gcn^. <Dac al mxyw 500P uecloocen W»

't3:.^maarfcnfc5ijnenanöec-f ^2oetïige v^raantje^ tro2t ift

met/ hu/
HDant u .firlin DIeöaacDberDzict; ïDantmDn^cöerintDOJDfc&u/
't "jL^ ötrlooien ?Dan fjaac ï^ctDei*/

ttrechooitn (Iaat ; Cn ioopt bctDec /

oonD 0002 't Oog een ?oet ge^ Cioca/ Clota/ tnagtje Dog/

Hi-taac/aiïfgusiet/ 'tij^loitepiaat. J^gpets^ te kJatigen i? Ueö:og,

't iècbcpnD Dat De i^imp6je^ 'ft 2al &et gaan felagen&oc men
èaatgcneugt (tjreugD/ Doet/

i^angt maat aan eeti fcbti» öan %m De ^atei*^ 't tjunl gebaoet/

(én bctleDen / 5i>at De fBc{'5'ie.si /

2onDen reDen/ t'^^ifie rep?jej.i /

liicnig Bagtien al te loï? / ï^icc te 5LanD siin fcftoon in Wn/
i?ouujcnücclD:pcr?nanin'tgro.^. jfeaac Dat öct i^ect \i öolfenijn.

^ daarom 50 Waag ili met betD;!et cDie $ullen D002 baat liiügbenD /

©at men Dit aan Cloca $iet / Cl^en al? men baac nu UlenDi

Haiin •:2?eminDe / So beletten /

ï^err^"gc;inDe/ «Jn f;aac Betten/
éaat ift ;o beb op liertroutot / .iUenig <Dogtec tot baar fpijt /

4c\\ al mijn !IlierD' op v^ geboiilut» ^^atje niet mu en tDo^o <öet)jöCW

^ k Bid



48 Bntylofts-kroQfi.

Die al te hoog in Wapen ftaat

,

Ligt zonder Trouwen hcenen gaat.

du ge.VEeï zo ziet men
beuren ,

Dat men Liefd' en Min gaat
keuren

I<faar '/ Goed; en naar 't Geld,

Daar ivord Liefde op gejleld-,

"'t Is een Spoor,het is een Baken

^

Geld en Goed kan Liefde ma-
ken.

Was 'ergeen Spetie, Munt mg
ir KruyS',

Menig Fryer bleefivelt'Huys:

Maar wat zal ik bier of zeg-

gen, Qgen,

Wie zijn zaak wil vaft beleg-

Houd dan wijjlijk deze voet

,

Mind alleen niet om het Goed,

't Kan u tot een ftrlk gedyen

,

Dat gy moet geduurig lyen

,

Menig Dogter fpytig leeft,.

Om dat zy veel Schyven heeft.

Hoord hier Vrijfers , 't kan
niet baten , (jen

,

Laat het niet gaan boven ma-
^k Hebze eertijds v^'el gekend

,

Die ook waar'en trotsgewend:
Wie dat by haarkwam tepra-

ten , {ten y

Glijk vanGoed,gelijk vanSta-
Dat was è^rh jiaag haar

Zang,
Maar Vnam een andergang

,

Matig Rijk kon niet bedyen

,

Die men woUd' en kwam niet

Vryen :

Deze Vryjlers al tt fcont

,

Bleven daaY doorOngetrouwt.\

Och ! daar kwam niet een

Beminde

,

(jde

:

Niemand doYjl hét onderzvin-

DaaromVrijJiers wat gy doet.

Niet te trots ook op u Goed,

Al te trots is kwaad.

Als Liefde word gekogt met Geld en met Juweelen,
Z.Q mag men ook het Geld wel met de Liefde deelen:

Wie om het Geldie Mind, die vind in dit geval

Niet meer als halve Liefd', of ook wel niet" met al:

Een Maagt, die 't Oog alleen doelt op de ronde Schyven,

Di-e zal ifgt Ongetrouwt, en zonder Vryer blyven,

De Rijlve ^dle blijft tliiiys , een Slegte wil zy niet

,

Waar door zy op het leil: haar heel bedrogen ziet;

En blijft van alle beyd' in haare Jeugd verfteeken.

En fchoon zy namaals wil, de kans die is verkeeken.
^ ^ LIB



Bruyhfts-kfooHé 4^

L I E D E K E N.

Stem: Blijdfchap van my vlied.

N\araön2kl5-3Döhi

j^alnuniet bcKliiöen/

ï©flntf)atir trotse roem

Sf^mucrft oöcbooren/

ilntDct' lipDomi=i*23loem/

"ëit snöccftDecfiüomi;

IBnnt'op f)00ö^ ^tflat

j?p Ö^ar <l^ogiic^ tlaat/

^P een olocp öol tian fcJijn;

^icöbaac 5oet gelaat 1

ILicffelijfie r2aat

EioelieiielilonHic^/

Höelömnc-öonli^^
3©an mrjn soete i^elö-oobiti /

^n nu \x\iVlt^2m^t^|

t[U^m\l öe#icnhje^

jècmcn '^ ©crelD^Otj^Dom itt.

2. ^oetcrtje iuaarom /

i©aaromopö£b'Ê^en/
JIDaaromdjenïcm
<8 01 y et »i3eilit£ta5en/

jmoct u tmeeöe i^iel

I

<^ini)et^e.Djeiïjöau

Miief ife tJoo^ u tóiel/

IBilb rap Dog kierhlijöeii*

ItbmrinFhilida!
gcerat 009 in geiia/

^etmcöDoeiTtjfeïO aangiet

illtaen CJorida

,

^ieuU2orgenfpa
j^nieefit met oüeracoot beeti^^iety

^l^dj al mijn D20inig Maxell/

€n alöcftccngetilaöen/

5ÏI Dc öa2ieöf)o;D/ al öe gijn/

5^ie ifi D002 'Eiefö' moet ^»
gen/

l^öanniet^ bejagend
<3^ra mgn •jtief toecrom te sijn.'

3. flirt' 50 griöu? trat0

iabcnoonöin*tfp;eeft.n/

a?n blijft al^ een i:iotj5

i^ie niet i^ te b2erften :

•rlÊogtDantöètlliatrejf

J^amaat?" nog gebeuren /

5^atgri/ giels-noogöc^/

<zHen5aam mcgt betreiuen/

$[lutrot5l)ePDhtDn<:D/

^it^'gnnutietfmaaö
^l|oe J^:ienofcbap Die me iJcet/

OtiecnèeuDcfiaat!

Obccmomögeteat!
«B'ienu ileutïDop't ^Catbfcö'dwa
fl^aac Dao2u tcot^ beö^tjen

g^^uitgpeeragbliübfn/

^cöoon öet u ban «araaali
coutot/

IDiint cm öe conöen ^cjipben
^nlt Qpnietbililöiien;

lElaac 5ult leben vSnfleteoutDt

^b 5 Eea



50

V

Brityïofts-kroon.

Een Tong . die nimmer zwygen kan

,

Word mcell: gehaat van alle Man.

Tn heel zot en kiva ma-
-«—

' nieren

Ah een Maagt niet kan beflie-

ren

Zulk een Lid, icaar door men
iveet

In der daad al haar zeereet

,

Dat zy Tong nog Mond kan

(kcvingen

,

En verteld vafl alle dingen ,

Met een onhedagte zin

,

Aan haar Sj)eelnoot of Vrieji-

din

,

(jen

Die 't dan aardig iveei tepra-

By de Biairt en langs de ötra-

• ten ,

Die zo maakt het openbaar

,

Dan ivord yder een ge-ivaar ,

Wat de Vryer had te zeggen
,

Hoe hy 't ecrfl zuifi aan te leg-

gen ^

Wat 'er al is om gegaan

,

En hoe dat de zaken jiaan.

Zijn dit niet heel zotte griU
len

,

Daargy met u Tong kundftiU
len.

Van het geengy doet of laat

,

Dat u eygen Mond u jlaat

:

'/ Is te jlegt , ik moet het la^

ken

,

Dat men ivect van al u za-

ken.

Wijze Maagt , of Jong-ge-
zel.

Zulk een doen is Kinder-fpeL

Wagt u van uyt School te klap •

pen

,

Weefl een Vyandvan hetfnap-

pen,
Zijt §y ivijs , u Tong befluurt .

Niet te klappen by de Buurt,

*t Is vict "^eggen niet te doen.

Het is een kwaad gebrek, ook by de Jonge Lieden

,

Dat elders niet en mageen vreemde Kuur gefchieden

,

Van Maagt ufJong-gezel , fchoon uyt een zoetigheyd
Of word iVraks o\'er Straat by yder een verbreyd

:

Gee 1 Vryer mag 'er nu fchicr by een Vrijfter komen,
Of't word al mee terllond op 't naauwlle waar genomen

«

Men fpeurt malkander na, men zweeft in eenzaamheyd.
En zo da»: niet gefchied, 't w^ord over algezeyd: '

|

JDe v'rijtter die verteld 't beginzcl en het end^e.

Daar loopt de Vryer heen, men weet al zijn legende.



Bruylofts-h-oon, 51

L I E D E K E N.

Stem: De Schoonde die my dus martilizeerd.

\T7Cg l^cnnserti/ luc0 5Cgtcrfiïap/^ 4l^ct il tiqté iFeniju/

l©eg IDincru en tVUraati gcfnap /
^'ïet al u balfctjc fcöyn /
ll^aau iTunc %\t\\yi li3a:ti gepïecot /
^aar inact gu 5911 ten ecrftm uiu gcbccgt

oDe HCicfbe bcitj:aaijt geen ïjaat of 4i^gt /
^n i]^ lian gacbcn aarö /

(Oprcgt/ gctraulu/ met geen bcrtaijt/

%\x nmanti ont ücsteaarö

:

O^^&föesael:! luaau bat gji^teeft/

ÏJae ïiefiijt! spt gu öie in HCieföcn ïccft

(Ctace hieltjes in l^cngö te saam gegegt/
5Dat öaarti een ^oct geneugt/
^tuce ïjartjei^ met Sieföe t!0a,:\jïegt

%\ya ban tie itiefbenst b:eugt

;

C^aar 800:0 men niet ban eenig fttaaab/

43og üu een l^^ienb/ af eibers op be ^teaat,
ï^et i^ lioa:toaar een fïegt fiebjijf

(pcï!taj^t}JenDllel\^l/

^tt y^ ban B^aagb/ of 't 511 3onïi W\y\l
.tóu öaaeb fiaae ei;gen bal/

^n neemt be ïiroane ban fjaar ïjoofb/

ï^aar eyqen gïant^ en eere su beuboaft*

ïf oa,:b ai^^ijfteeé en ^^v^tii taie bat gu 5ijt/

^ie 11 tot Ji^inneh ftelb /
i^oïboet u pïigt en taeeft beeblijb/

il 5eïben niet en ïitaelb

:

555étaaarb u ^ong/ ^Uitjirt u secreet/

4?p leeft geruft al,^ niemanb ban u toeet,

^ b 3 Een



$^ Bruyhps-kroonf.,

Een Vrijfter kan door valfche fchijn,

Al eer zy 't weet bedrogen zijn.

W Ord een

toe gelaten

Maagt niet

Cm tefpreekcn , om tepraten ,

Al V geene ivat zy denkt

,

Want Joet ligt haar Eertje

krenkt

:

Haar begeerte moet zy zivy-

gen,

Ofzy zalUgt hinder krygen;

Als een Vrijfier openhaard

,

En haar Liefde eerjl ^xr-

klaard

Aan de VryerSy V zal haar
fchaden

,

V Kvjanije zal hem ligt bera-

den^

Ah hy ziet en klaar bevind.

Dat de Maagt de Vryer Mind:

Danzalligt hetRat om drey^

en,

't Knegtje zal van 't Meysje
fcheyen

,

Met een Kus , en anders niet ,

Schoon de Maaget leyd ver^
driet,

'k Spreek hier van de lofe

Kivanten

,

Die daar Zaayen , die daar
Planten

Op den Akker van de fchijn:
Die als Meere-minnen zijn

,

Die zo ligt zijn als dePluymen„
Dieop 't lef metfchanden ruy^

men ,

Blijft voor zulke zo gezind

,

Laat niet blijken datgy Mind.

Laat niet al te veel blijken.

Wanneer een Jonge Maagd is vlytig in het fpreeken.
Denkt om geen agterklap nog om geen looze treeken

,

En praat afvvat zy denkt, en is fchier zonder Gal,
Terftond zo houd de Knegt de Meyd voor half Mal,
Hy roemd het hier en daarjiy flroyt het langs de Straaten,

"

Al wat de Vrijfter zeyd , en wat zy wift te praaten.

Wes:, weg, met dit Gefchuym, het is een Boeve-jagt,
Let Maagden op dit (luk, en u voorzigtig wagt.
Spreekt meteen wijs beleyd, hoe zeer de Vryers Ic open,
Jioud alteyd (watje doet) een agter-deurtjen oper«



Bniylofts-krooti,

L I E D E K E N.

53

wS T E m;

Het Glas van mijn gencugt is at geloopen.

V'<©mt Bimpfjjc^ / Ucrat aaiis

*^ fchouö

^et23et'lDD£cj[Binne/

^let toat ö^m frfjuplniö' bouö/
fiüetectflöanijinne/

ï^oe Dat öe 1005e febijn

lElct JDupscnö trehtoi /

ïDanneer men i^ in 'r ntt /

IDairiijgt-öcloofbfsft/

i^ii^ Saat bcaeftlicn.

^c P^on&ic^ boo; öet #03
IDecblüiö De Siimeiiy

feet atigt-geloof beD3oog/
<© Jïiecre-nunnm!

g^ameniöSonöeiBaagr/
5Doo2fcbijnt)anccDen:

inaac mDetleii naDeröauD
^cectreuda/ enmetfcDanö
i^faai:Ui?öbe|ieötn.

^z D^per^ 6aar oeDflant

!ï^ tïol han ooeö^cnö/
a3een iDcg ttio?ö so öcboaiit

(<ÏCot alle ^oeitenD

;

iöant öaac üieT-hosecp

<ï3aat bouen maten/
giirttoesenotiersoet/

Sn 't ttujTen oöertJlocD/

o^n fcboon in 't platen.

Haaatalïföe$octe|iaaagt

ïfaacöuntl Iaat blijken/

^atsy iDeer-iiet^e Draagt/

^an gaat men ttrijficn

:

<Btin ffaat men met De iètecct/

M$ 'i beeft geüleehen:

5liLt'talligiirt begin/

<ÖP 't lett een iKieere-min

J^oibalfeöeilreehen.

^ooKJB^per^toatjeboet;
ÜDilDgubcDuen/
ï©eeiï in fjet lEtinnensoet/

Biet tialfcbin't©;pen/

Eiet^ootl in luaare ^eugD /

<5p5Ult beciüimien;

^laaat D2ijtïec^ öjie gt; ;ijt/

lÖagttotDecegretijD/

^\w toeec te ,|Binneii.

^0 4 Niet



54 BruylofiS'h'oon,

Niet al te goed, niet al te kwaad.
Ziet eeril wie dat 'er voor u ftaat.

O Veral zo kan men[peuren
Dat 'er valfche Jfreeken

beuren

,

Van de Vryers , die in fchijn

Voor een teyd ais Minnaars
zijn.

O ! zy iveeten 't zo te pafen

,

Om een Maget te verrajjen

,

Ah het Meysjen is bepraat ,

Dan is 't dat men heenen gaat.

Dan zo zoekt men blauwe
Bloemen ,

Dan zo gaat raen dit mg
roemen

Dat de Trouzv alleenig hangt

Aan de Vryers,aan de Kwant

^

Dit zijn looze Vryers Wetten

,

Vrijjïers hier opjlaat te letten,

Ziet ook datgy niemandwent.
Voor dat gy de Vryer kend:
't Is een Goed het kan zo fmee-

ken

,

't Weet van alle looze treeken :

Vlyen, klagen, dat ^shaar lujl.

Ja zy leven ongerufi

,

Waar een Maget is te vangen

,

Daar na tragt men met ver-
• langen

;

01 da^ is een zuykerzoet

,

Als men maar de hifi voldoet.

Wel op Vrijfiers , wild hier

keren

Zulke Gajien ofte keeren

,

Baand geen Weg , nog maakt
geen Spoor , (hoor.

Geeft geen Vryer jiraks ge-

*t Is beter Ongetrouwt,

Daar word nog menig Maagt bevonden in het Minnen;
Die alteyd even nors en klugtig is van Zinnen

;

Die zonder oorzaak fnauwt, ook tegen yder een.

En laat geen Kusjes toe, nog houd haar noyt gemeen
Met d'een of d'ander Kwant, gelijk de Vrijllers plegen

Maar toond haar even dwars : en loopt verkeerde Wegen

:

Indien het in der daad zo uyt Natuur gefchied,

*t Is Vryers alderbeft, voor zulk een Maaget vlied.

Want ftuursheyd al den Dag dat baard een ongeneugde.

Een vriendelijlie Vrouw is in het Huys een vreugde.

LIE-



BruyloftS'kroon, 55

L I E D E K E N.

Stem:
Ik min mijn Herder.

r:<en ffatig toreen/^ ilDo20 secr «cp2e5cn /

öecnfjooöccó^euööc/

l^oo2Een Sonöc il^^anar/

<23Bmip|)ie?! Bimpfiie?"/

^iz öaac DeiiaD^aam üian^u

ïZDcc^ cocniüolöiofp/

gijn ban t)omjöermogm/
liieilDetoaaceö^cuoö/

f^0 icEtr gu in l^^euöD.

Ïfct50ctefmeefien/

i|etti2ienD'lgh|\i;eefien/

Bm 5ïong «ee^ellen y

5^ie op f)oop u htnellcn/

lEtietöt-tfclöcrfmaaï»/

^0imp{jie,^i ©impöje^'/
ï^ietttot^ tegen itaar.

,Baac tofcfl boo2$iati3

5De5aa!up'toigttö/

ïi^tt iom Mnnm I

€nfc5ttBClröpe spinnen/

Oöaatin'tccöteipoo.z/

<9i^impöje?! l^mipbK^/
^ceft flwh^ öffn fiei)Oo^

IBaartDi'iDmetrcDm/
U tcpö belleden/

l^iet trotö öoöaautiig /

^gt nicmaiiD ontoaaroig:

l©ant Den eenc .iBin /

^KtiQt Den anDec in.

a3een ftraf]t S'innen
SBetoonöm 't Minum/
üDilöniemaiiD Dergen/

Bog geen ©iner^ tergen/

«Dtemetö'eenepaacö/

OBimpöie^^l mnvW^I
31? öen mioec toaanD^

VU 5 Wie



56 BruyloftS'kroon.

Wie dat een ander (teeds befpot.

Die vald wel ligt in 't zelve lot.

ALs men ziet de Jonge
Jaaren

,

Hoe de Jeugd in Deugdgaat
paaren

.

Qnaak

,

't Is een zoet en fchoon ver-

In der daad een fraye zaak

:

Wie gy zljt, luild deugd"lijk

Minnen ,
(nen

,

JVagt u dog van fpotze zin-

't Spotten met een eerlijk

Kivant ,

^Jaat 'er menig om de Tand.

't Is van ouds ook zeer mis-

prezen

,

Zoete Klugten kan men lezen

Schimp en fpot kon haar hc*

hagen ,

Maar V gebeurd na weynig
Dagen

,

Dat het Kadeens ommc dreyd.

En haar van d'lVtjsheydleyd.

Och! daar komt een kreupel

Vryer,

Vol gebrek , een lamme Snyer „

't Wijze Eyndje leyd op 't left

Al haar Eyers buyten V Nejl,

Tder ivil dit Paar zien Trou-

wen ,

''t Is de IVijjle van de Vrou^
IVen ,

Gin',

Van een welbekende Maagt

,

' z'Heeft met yder een gefpot

,

Die het ppotten hadgczuaagt ,\Nu zo pronkt zy meteen Zot,

Tder roept en klopt in dHan-
den.

Nu is IVijshoofdheeltot fphan-
den:

\Wild gy lofHijk zijn bemind.

zy 'J Avonds om een

luandel, (del

,

Spot en gekken was haar han-

iVie men zag
'

deeg.

t was nimmer

Tder kreeg van haar een 'veeg. 1 Zijt tot [potten niet gezind.

Met eygen [pot na Bed.

Het .is eenflegt beieyd dat Maagd ofJonge Vrouwen,
Haar pligt (alzo 't behoord) niet kunnen onderhouwen.
En dat 'er nauw een Kwant of Jongman is bekend.
Die van haar fpotterny blijft vry en ongefchend.
,0 Tong! ó fpotze Tong! die and're zoekt te fchaden.
Denkt vry dat gy u zelf met lallen zult beladen,
GeUjk gy heden ziet, nu Teuntje is de Bruyd,
De Jongens langs de Straat, die geyen haar fchier uyt:
Dus gaat het dikwils toe met veel Neuswijze Vrouwen,
Die met haar eygen fpot nog moeten gaan te Trouwen.

1^ 1 Xu**



L I E D E K E N.

Stem:
De Mey die ons die Groente geeft.

Hansje fneed het Koom , &c.

57

^ <eenö^oot gel'^at/

J^u €i?ie gaat iz vOIcoutocn/

€lfi een hepht ii^'t

lf)a Dese 2r2iinö /

2:^e ö^ijtl' löan al Cie ïDzoutoen.

»©mi ÊitiitD %Qm E'aac /

ilBieöatbcttuaac/
i5?)jtDi|l'ei:optefp2ecfeen/

i^p leurden uyt

jjaaet lio?t bejlupt/

i^cn uDtT sijii gebieefiem

! <0een ii>2per Htoam

l^ie sniiecnam/

II \sik öP nog 50 aardig/

,5il baö öp fïof

i^aii €ec en lOïf

K^Tot ftjotcen toa^$u baatDig.

l^iemanD/ fjoeïi^öü/

!|©aj5 fjaar^ gelijft/

Stltoaau'tDeal^ecbefle/^ fcöoon in fctjijii

^atöuraogrjtjn/

ép fpat met öcm op 't leffe.

na aar öI|? 95 $iet

IBatnagefcbtet/
oE^aac ftomt een llegte %t^imj
Sp tö02b bcuegt /

€en ftrsiipelï'^negt/

gi^€l^je0EteföeajO3tien.

^iz fl^ijse lm
%m uptöe23cn/
^ufó/ifienaflii vlogen/
<^pDc$eiKroon/
E^an fpot en loon /

J^iet / €\'è \^ im beti^ogen.

^w^ \^ 't tod eet

<0egtian met meer/

iaet ©2uei>' en raet^UaaagCïen/

5B>ie op öct leiï

J^og met De refï

j^aac fpottecnp beMaagöen.
i|ec i^ een ^ot /

^ie bem met fpot/

Mti fcöempen gaat geneeren/

let té t^ liegt/

l^an j^aagöofUnegt/
ïèet *;Blai) hon ommeheercn»

Als



58 Bruyïofts-kroon.

Als Deugd benefFens Rijkdom gaat.

Dan is 't dat Rijkdom onder fta^at.

Ls men luil van Deugden ' Rijkdom zal na Hoogmoed
tragten

.
Qen '5

Rijkdom zaldeDeugd nietag
'tMcerendeelijantRijk-gczin

Gaat den Breeden-iveg al in.

VrijjlCVS zogy kundin 't Min-
nen nen ,

Deugd ofRijke Schat gevAn-
Ziet niet op een hoog üejlagt

Van ten Rijke,nog zijnPragt,

Laat u Oog alleen niet doelen

Op hetGeldJoct ismaar woelen

Met de Rijkdom , 't is heel mis

,

Als ''er dog geen Deugd en is.

V Is maar jloven ,
'/ is maar

•*^ fpreeken , (Jeeken ,

Nefens Rijkdom y 't ivordge-

By 'het Ligt dat helder fchcynd.

Dat de Duyjlernis verd-wijnd;

Even zo moetRijkdom wijken.

Voor de Deugdmoet zy hezwy-
ken

,

Detigdzaamheyd dat is 't Ligt

Daar't altemaalvour zwigt.

Deugd is meer als ronde Schy-

ven , (ven

,

Deugd die zal bejlendig bly-

In het Kruys en in 't Verdriet

,

Daar de Rijkdomgaat te niet.

Rijkdom diendalmeejl de We-
reld ^ (reld Rijkdom geeft noyt geen ver-

Rijkdom is zeer fchoon bepe- noege,

Met een Gulden Roozen-hoed y Wildgy zijn te regt verheugd.

Die des Werelds lufi voldoet, \Slaat u Oogen op de Deugd,

Deugd baard Zegen,

De Rijkdom en de Deugd zijn beyde Godes Zegen,
Die door zijn milde Hand van boven werd verkregen.
Maar als ik een van beyd' mag hebben na mijn lufi.

Zo grijp ik na de Deugd, die geeft een beter lult.

Als oyt de Rijkdom doet, die kan des Heeren Werken
Als met een rijp Verftand geduurig regt bemerken,

Pe Rijkdom die verheft (als Salomon ook zeyd)
En maakt een trots gemoed, en baard Hovaardigheyd.
Indien gy leven wild gerullig en met Vreugde

,

Houd Salomons Gebed , en ziet meer op de Deugde.

LI E-
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L I E D E K E N.
Stem: O ! ongelukkige Dag.

C0f: Ga 's Waerelds Minnaar vlied.

\ï7^nc maö mijn %\z\\\t 5Ó" ^
^^ 4Bijn^ifltieni?ïiolpi]n/

5^002 't miflVn uan fjuac 5oet üanfcF)ijn/

ÖDiiiU blijft mijn 2iel?-80Din 50 iang ^

't £»crtoEtïen maafit mijn ii?n:te bang»

O^f 50UÖ mijn UjaarDe 232uyö

lïDelmafieiumWuut/
€n 5icn na ViDactdöó" ïtpöcm u^t:

€11 laten m De 5?up|lerniti

5])^ ó^engö/ tJie 50 flepresen i^.

<© aönloen-2on! tiecMaarö/

iDecftlaacö ai openöaarö /

\a %\tii Die nu 3eec i^ bestoaarö;

^e itcaalen lian u 50ct gelige /

5^at \^ mijn trootl en eenig Eigt.

<0 P?onfi öan 'i I©aecclD^"-ö2eugöï

!©at 5öt gp 0002 öc 5^eugö
<ZEen j^panD uol ban ongeneugt

:

%^ b2ce^ ï)ier in mijn eenigljci^ö/

5^at öaac öe BijfiDom btett berlepö.

IcöEielbMbmcpn! ihtoagt/

gift toagt met ö2oebcMagt/
HijD^amig tot De naare i^agt/

^t tjoop \^ troofl in lijden^ noob:

iDant tconlue EiefD' gaat in De ïï^ooO.

©eni^tmdDieontiluPt/
gifi roep ban blijdfc5apupt/

5^aac homt mijn 5lief/ mijn b3öarbe "ïBiif^f

5i^ieiiTöitö20fbigongebal/

il^ijn hieltje öaail bettrootlen ^al.

<Daala neöec uot Den (iEö^oon /

€n set een oöulDen luoon
<öp mijn %\z'\^ ï^oofD / Daac tot een toon:

«De Ciij^Dom / .t^taat en P2agt berfmaat / . y

5^ie met oe «ïPeuaD na Hi^mi gaat.

Te
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Te lang geveyBÜ: eii is niet goed.
Als Deugd en Trouw de Licide voed.

ALs het Uurwerk ü 'ver-

hopen , (^j)en

Da?i zo heeft men niet te hoo-

Na Gefpel ofKlokke-flag ^

Dan zo hoord men geen ge-

ivag.

Hand, nog Wijzer kan hem
ivende

,

*t Is gedaan , het is ten endt

,

V Geeft een teeken voor ge-ivis ,

Dat het afgeloopen is.

Even zo is 't ook in 't Minnen ,

Tiuee Gelieven eens van Zin*
nen.

Is zo veel dit luelverftaat.

Dat de Klok niet meer enjlaat

:

Dat men dan niet meer moet
veynzen

,

Met gedagten^met gepeynzcn,
't Is voortvaar een groot ver-

driet ,

Als men blijk nog telken ziet..

Van de Liefde , en als een-

Maget Qpkget,
Onder fchijn haar Minnaar
En door veynzery haar houd
Om te leven Ongetrouwd

,

Zulke VHjjicTs moet men
fchowjuen ,

Die deLiefde binnen houvuen

,

Vryheyd word een Maagd
verleend

Aan deVryer die haar rneend*

Als de Liefde wordbevonden ,

Dat hy komt uyt 's Herten
gronden ,

' Dat by goed is en opregt ,

Met getrou-wheyd donr ge*

vlegt^

Loüt dan vry bit vtynzen
vaaren^ Qren»

Dan zo mengjc fzamen paa-
Tot befuyt vJord u geleerd y

Op het left zo conzmtc£rd.

Het Pm is de- Trouu'.

Het zoet dat in de Min een Vryer komt te vooren;
Dat is alleen de hoop , die naniaals word gebooren

,

Door hoop word hy getrooft , docsrhoop word hy gevi)ed 5

De hoop die maakt hemilerk, en geefthem goede moed.
De hoop kan in de Min een zoete vreugde baaren.
Wie Vrijd 'er die niet hoopt orfi met ziinLief tepaaren?
Het hoopen duurd zo lang tot dat men is de Bruyd,
Als 't hoopen is gedaun dan is het Vr^'en uyt.

Dan is het fpel ten end, dan gaat men om te Trouwen,
Dan moet men het gejag van tonge Lieden fchoiiwen.
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L I E D E K E N.

S T E m:

Cupido onlangs geleen.

H€t lictm^cn ïin be 3it^in

3ó nabig ixVi 6r0in/
ïlDonbcrsoft/
ii?rrb ^ósmh
.n^cniö :ii>:pci7

Eijn öoojj tri£ niaatit Ijem

ftéuft/

:<0p IjCidjt' \^ aï 5ïjn JJ3>crft/

^ijiTgcncugt/

gia^ijn ïebcn

ü^angt aan jijn aogemctïi»

3lSaar nictttfiittcrsöt/

li^ant aï^ \t taajb (0elj,:oi3 /
jaMccna^^eugti/
gin bE^eugö/
ïaat urabcn/

o^f 't Hücfje raaftt git fttaijt

:

(Dsaete J^ïmpöjcósact!
i^et lienn:^cn \i tod gacb:
\in^aai*'tEiang/

'tPaib te ftang/

l^do: be ï>:ycr^V

tDjp'tlifc ontïiaïb brmoeb.

^an gaat be l^^tici* btnn:/
€n neemt tnat anbctó beur /
^cöaon bc .ïl^aagt

i^aar üefiïaagt/

2uni0etitjben;
m leeft 3u bol getteur/
ï|ct \i ban aï te ïaat/

Jfeanncer bc B?wce gaat.
STongc SfcugbV
ïn^iïb gil li^:eugb/

oJaat baa25igtig/

.ï3a-Magen niet en öaat.

ïJjit bese^eréjei^ ïeerb/
^oe bat ijct ligt beiiicerb/

S^'tulniï/
^taat niet ftii/

Cannb53^ecr-liefbc;
a!^ji 't ïeft 50 con^entccrb:

Vètn^ gu te5ijnbc':5:uub/

%ü maark eenbajlöeftnyt/
5UÏ5 ^t ïinrgt

O^aat opregt/
3n get 3Bmnen/

2o üïuil; Bet tienn3en \xnt.

Avon-
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Avontuurlijke Vryagie^

Gefldd

Op de Perfoon van Coridon en Silvia,

Liefde drijft de Jeugd tot Minnen,

Liefde kan hec al verwinnen.

5M^^^ AnneermenwilvanLiefd', of vanhaar krag-

^^ Avr ^ ^^^^ fpreeken

,

W p Zy dwingt ook d'alderlT:erkft% kanftaaleSlo-

\ ^^^^^Ss ^^^^ breeken

,

(veld

,

fi^ «^ Al wat zy door geen kragt na wenfch ter neder
Dat doet 7?^ met praclijk , en door een zoet geweld

:

De Liefd' is wonder vrtemd, zy kan een Strijd verwekken,
Indien men al het Volk mogt by malkander trekken

,

Dan wierd, al eer men 't dagt een Leger geformeerd.
Van veelderley fatzoen, van al wat gy begeerd.
Perfoonen zoud gy zien die Goude Kroonen dragen

,

Die deze Leger-dienft haar lieten wel behagen;
Geen Koninklijke Throon en werd als dan gcagt.

Wanneer de Liefde bloeyd en itaat in volle" kragt.

Men hoefde geen Trc)mpet nog Trommels om te roeren ,

Maar flegts in een Banier de JNlaagden-lely voeren.
Al wat de Naame droeg maar van een vry Gezel

,

Al was hy als een Leeiiw, en vry al bijfter fel.

Al was hy wonder lluurs , belemmert in het fpreeken

,

Al was het Lighaam vol van vlekken en gebreeken

,

Al was hy hoog Gebult, en 't Oog al Scheluw zag.
Al ftond de Tfony nors, ja ook den gantfchen Dag:
Al was hy Blind en Doof, al ging hy op twee Krekken

,

Nog evenwel zoud 't Hert zig na de Liefde trekken.
Geen Pot en is zo fcheef, daar pall een Dekzel op.
Zo wel op flegte Aard' als op een Gouden Kop,

Den
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Den Kreupel zou zo wel zijn Liefjen kennen vinden.

En in den Egten-band te zamen hem verbinden

;

Dan als een Iriilen Held, die zijns jrelijke Mind:
Want waar de Liefde woond , daar-zi'jn de Minnaars blind t

De Liefde heeft gebragt, dat Keyzers door het Minnen
Volkomen zijn verlicft op llegte llerderinnen;-

Dat Steden zijn verbrand, Geflagten uytgeroeyd;
Gevangen weg gevoerd, met Ketenen geboeyd

:

Exempels al te veel, wat wil ik meer op haaien.

Ziet maar in onze Land en binnen onze Paaien,

Wat dat 'er omme gaat, gy zult in overvloet

Veel vreeradigheden zien , wat dat de Liefde doet*

Hier binnen onze Stad daar zult gy Minnaars vinden.

Die om het zoete Lief wat vreemds haar onderwinden |

Den een die loopt en dwaal d gelijk een flegte zul

:

Den ander field heni aan als waar hy zot en dul

;

Om dat hy na zijn wenich zijn Lief niet kan bekomen
Is 't Hoofd een MuyZe-neft, en vol van zotte Droomeli»

Een derde fmokt hem op, en is geflcepen gauw,
Gaat alteyd in zijn Fulp en treed' gelijk een Pbuw»
De vierde Haat en pógt, en zeyd 1 het zal haaft blijken^

AUeenig door zijn Goed zal hy het Meysje ftrijken*

De vijfd' gaat troofteloos , als waar hy half dood:
De refte die zoekt lift omtrent der Maagden-fchoot^
Om door een zoet pradijk de Lieflle te gewinnen

:

Zommain'tkort gezeyd , veel vreemdigheyd in 't Minnen*
De Maagden ftaan verfteld, en weeten dikmaal niet^

Hoe 't Bloem-pje is geplukt, of hoe het is gefchied.

Een ander zoete Maagd die weet het zo te'maaken.
Ook tegen Ouders wil, om aan het Lief te raaken,
Zy fteld een zoete leus, en wenfcht te zijn de Bruyd^
Zy laat hem agter in , en door een Venller uyt.

Ja dat men 't altemaal perfekt u kon befchryven.
Wat of de Liefde doet, en wat zy kan bedryven,
Chronijken waaren vol. Ook menig Oog dat valt

Op Schoonheyd en op Deu[^d,'en op een braaf gelialt»

€t Eta
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En als 'er dat al is, dan zijn der juyft geen Schyven;

Zo dat naar Ouders raad de Trouw moet agter blyvtn.

Als liicfd' dLin word benauwd , zo tO( >nd hy eerll zijn kragt.

Ban werd de Liefde fterk , en na wat anders tragt , (ken

;

Dan werkt men na de luft, dan zoektmen vreemde- Itrec-

i3an weet men heymelijk malkander aan te Ipijceken.

6 Öan is in der daad! deLiefd' een wonder ding.

En werkt ook in de Jeugd ftraks veel verandering.

Als 't Hert ten wederzijd' met Liefd' is ingenomen , (men.
Dan gaat men by de grond , dan fpreekt men zonder Icliroo-

Dan weet een Jong-gezel te toonen met der daad,

Hoe dat hy is gezind, en hoe het met hem Haat,

AI wat het Meysje wil, dat zal de Vryer pryzen,

Hy zal zijn zoete Lief volkomen gunft bewyzen.
De Vrijfter wederom zal met een zoet gelag

Vertoonen even ftaag, wat of de Liefd' vermag.
Veel kuurtjes wonder zoet zal elk van ander fpeuren.
Het diend niet al gezeyd , en wat 'er kan gebeuren;
Daar Liefde kragtig is, daar de:'?men veel beftaan.

Twee Liefkens eens gezind wat word 'er niet gedaan ?

De Maagd in dit geval die laat haar ligt belezen,

Zo Liefd' opregtig is, 't en kan niet anders wezen.
Al drukt het lijden zwaar, al is de laft V17 groot.
Getrouwe Liefd' ftaat vaft, tot midden in de Dood.
Dit ziet gy menigmaal, 't is onlangs nog gebleeken.
De Vryer die zoekt lift zijn Lief te mogen fpreeken

:

't Was onzeCoridon een dapper geeftig Kwant,
Die op een Avond-ftond zijn tweede Zieltje vant.
Zijn lieve Silvia, dien hy zeer,heus begroete.
Zo ras als hy haar zag , of als hy haar ontmoete.
Hy door de zoete Min geduurig onj[2;eruft.

En leefd niet als men plag, en heeft geen ander luft.

Als by de Jonge Maagd te mogen converzeeren

,

Hv kan haar zoet Gezigt ook niet een Uur ontbeeren.
Waar dat hy wend of keerd, hem zweeft het Wezen na
Van zijn beminde Lief, zijn zoete Silvia,

De
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De Maget wederom is nev'ens hem beladen.

Haar Zieltje (ach !) dat leyd vail: in de Min te baden,
Zy koeftert even Itaat^ haar in de Gulde Zon

:

De llraalen van haar Lief van haaren Coridon;
Die doen een aardig Rood by v/ijlen boven prangen.
Die geven menig blos op haare teere Wangen;
Wanneer als Coridon hem by de Maagd vertoond,
't Scheynd of den Hemel zelfs van binnen in haarwoond.
Zo vrolijk Haat haar Mond, de Maagd is opgetogen;
Voorzeker Coridon die ziet het aan haar Gogen.
Zy toond een bly gelaad, zy geeft een zoete wenk

;

't Welk hem zeer wel gevald , en geeft een na-bedenk.
Dit duurd een lange teyd, dat deze Jonge Lieden
Haar zonderlinge gunft malkander iteeds aan bieden.
Dat liefde word geteeld, en langs hoe meerder groeyd.
En als een rijke Stroom geduurig overvloeyd

,

Ja klimt in zulk een graad, dat Coridon mits dezen
Niet denkt, of Silvia die zal zijn Huysvrouw wezen,
Zijn eenig Bed-genoot, zijn trooft en toeverlaat.

Daar op zo maakt de Kwant voor al een valte (laat.

En uyt de Jonge Maagd daar kan de Vryer fpeuren.
Dat zy niet anders heeft, of 't zal alzo gebeuren,
Uyt haar liefkozeiy genoegzaam hv beüu^n:

,

Dat Silvia zal zijn met Coridon del3ruyd.
De Liefd' in deze twee die werkt veel zoete kuuren.
Elk wenft vatl: by hem zelfs, 'ten zal niet lange duuren.
Daar zal een Herder zijn, die door een blyde"" Trouw
Haar t'zamen voegen zal tot Man en Egte-vrouw.
Terwijl den Jongeling geduldig %vas in 't hoopen.
Zo is 'er tuifchen beyd' een kleyne teyd verloopen

:

En naar een Week of twee zo rijft 'er een gerugt.
Dat gaat door al de Stad , en vliegt tot in de Lugt,
De Fama gaat het fnel door al de Straaten blazen.
De Jeugd die woeld 'er van , men hoord de Lieden razea
Van zulk een vreeraden ftuk, en naar de teyding luyd;
Zo is 't dat Silvia, is zekerlijk de Bruyd,

€t 2. Niet
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Niet met haar Coridon ; maar met een ander Jonker,
Die heym'lijk by de' Maagd gekomen is in 't donker;
Die meerder Schyven heeft, die plukt het Roosjen of.

Die werd een Maagde-krans gcvlogten tot een lof.

Maar eer een Dag of twee zo komt het meer te weeten.
De lieve Coridon, die kan dit niet afmeeten,
Hy (laat 'er op en peynft, onzeker van dit werk,
Hy denkt 't en kon niet zijn, de Liefd' is al te Iterk,

Ik" weet ook dat haar Hert met al haar gantfche zinnen
Met kragt genegen zijn om Coridon te Minnen

,

En leerd afs in een brand. Ik weet dat in der daad.
Haar Liefd' volkomen is ; daarom 't is loife praat

,

't Is maar een fnoo gcrugt: wel waarom dan t'onvreden.
En nodeloos getreurd? "ik weet , \ en heeft geei\ redeü.

Dus troofi: hem Coridon in zijn geliefde Min,
M-.iar wat 'er ommc gaat, de praat die kankert in.

Men zcyd het voor gewis, nog veele daar by voegen.
Dat zulks met Ouders wil en met een vol vernoegen
Voor vall: befloten is : daar word nog by gedaan.
Dat elk de Vrijfter prangt en raad het Trouwen aan,

Dat d'Ouders alle beyd' haar dwingen om te Trouwen,
E;i dat haar Silvia van Coridon zal houwen.
Dat is den ouden praat, en gaat geduurig voord,
't Werd by de Jonge Jeugd aan alle kant gehoord : (gen »

't Scheynd of het waarheyd is ; want naar een weynig Da-
Een yder weet het klaar , men hoeft niet meer te vragen

,

Want naar de oude wijs, de Kofter roept het uyt.
Te midden in de Kerk, wie dat 'er is de Bruyd,
En wie den Bruyd'gom is, die Lieden zijn verwonderd.
Het is een nieuwe Maar, en klinkt als of het Donderd.
Elk fpreekt van Coridon, hoe dat hy is mifleyd.
En dat het w^onder is , dat zo de Vrijfter fcheyd
Van zulk een aardig Kwant, die zy zo fterk beminden.
Dat zy haar openba'ar by Coridon liet vinden.
Nu- naar het Derd' Gebod; een yder ziet het aan,
Hue pragtig Silvia na Trouwen is gegaan

;

En*
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En hoe zy wederom van Trouwen is gekomen

,

Hoe zy word in gehaald, en by der Hand genomen
V^an haaren Briiydegom, die onder hetgezank
Van veelderley Muzijk, en ander zoet gcklank.
Zijn Bruyd eens heuglijk Kult , en treed haar wakker veur

,

En leydze voor het leü: tot binnen in zijn Deur.
Terftond zo volgt daar op een zoet en aardig- Spelen,
Een liefFelijk accoord, veel Stemmen die daar kwelen,
En deftig op de Maat een Deuntje zingen uyt.
Ter eeren van de Feeft en van de Jonge Bruyd.
Wanneer de Melody nog was op 't alderbefte

,

Terwijl daar wierd gefpeeld, zo komt daar op het lede

De lieve Coridon mee treden by den hoop,
Hy ziet daar al 't geflel , 't gekriel en al 't geloop,

Hy fpeurt aan yder een (al fcheynend vieze Droomen)
Dat Silvia zijn Lief is uyt de Kerk gekomen,
En dat zy is Getrouwt, hy hoord het met verdriet,

Hy ziet het heden klaar, en nog gelooft hy 't niet,

Hy denkt vaft by hem zelfs , hoe kan dit dog gefchieden.

Daar Silvia nog korts haar gunlt my kwam aanbieden.

Van wie ik menig Kus uyt vryigheyd genood.
Als zy met zoet gelag haar Roode Lipjes bood

;

En daar zo menig Nagt is door de praat verdweenen^^
Die ons op 't alderlangll maar llegts een Uurtje fcheencn

,

Den Dageraad kwam aan;, al eer ik omme zag.

De teyd die viel te kort, ik fcheyde met den Dag.
Dit is zo dik gebeurt. O Silvia

!" Beminde,
'k Geloof het nimmenneer, zoud' ik u ontrouw vinden?
Het is onmogelijk, veel eerder zal de ISlaan

Met al het Hemels-ligt geheel verdonkerd ftaan

,

Veel eerder zal de Zon zijn held're glantfch verliezen.

Al eer mijn Silvia een ander zou verkiezen.

Haar Liefde ftaat te vaft; zy heeft zo dik gezeyd.
En zwoer als met een Eed, ik zal in Eeuwigbcyd
Zo lang ik adem fchep u nimmermeer verlaaten.

Al zoude my daarom de gantfche Waereld haaten.
'4^ e 3 Veel
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Veel eerder zal de Dood my brengen in het Graf,
Al eer ik u mijn Lief oyt trouweloos begaf.
Hoe kan het dan gefchien, dat Silvia zou Trouwen,
En brengen Coridon eylaas! in duyzend rouwen V

Ik zeg, zo 't waarheyd is, onwaardig dat zy leeft.

Dat Silvia haar Lief zo haaft verlaaten heeft.

Dus flaat de Jongeling en gaat vafl overleggen,
Hy ziet de waarheyd zelfs, hy weet niet meer te zeggen.
En naar een kort bedenk, de Vryer die gaat heen,
Hy treurd een lange teyd, en is niet meer gemeen
Met ymand van de Jeugd, hy laat de Vrijfter vaaren,
Hy wil hem nimmermeer met ymand anders Paaren

,

Hy wil geen fcheyn van Liefd' nog veynzery beftaan.
Gelijk ais Silvia hem valslijk heeft gedaan.
Het is een fnoo bedrog, wanneer een Maagd laat blijken.
Als of zy weder-mind, maar gaat ten leden ilrijken

,

Wanneer de Vryer meend, dat hy fchier Trouwen zal.
Dat dan de Vrijfter fpot, en zeyd het is van 't mal

;

Men hoord' alzulk een Wigt aan Venus-kaak te Hellen,
Tot fpot van al de Jeugd, en van de Jong gezellen.
Dit is het eygen ftuk/dat Coridon gebeurd.
En waarom dat hy zugt, en lladig leyd en treurd,
Hy gaat dan op de Weg, dan in de Boomen dwalen

,

^
Hy gaat in eenzaamheyd , inwendig dapper malen.

' Hy peynft zo menigwerf, wat of hy zal bellaan.
En wat in dit geval voor hem nu diend gedaan

,

Geen vreugd nog zoete luft en kan hem meer vermaaken

,

Hy fchuwt de Jonge Jeugd, hy wilze niet genaaken.
Hy gaat op ^eker teyd , daar niemand op en dagt

,

AUeenig op het Veld, en ftort aldus zijn klagt

:

t Zoete Silvia ! hoe ben ik nu bedrogen

,

Alleen door 't zoet gelag, en 't lonken van u Oogen,
U vriendelijke Mond die heeft my zo verleyd.

Dat ik al mijn fecreet u rond uyt heb gezeyd

,

Ik heb geen eenig Woord ook kunnen agterhouwen

;

Vermits mijn hoope was met u Godin te Trouwen i

Ik
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Ik heb u^^ puiire liefd'geftreeld, gevlcyd, gefmeekt,
Waar van mijn Zieltje nog tot overtuyging Ipreekt,

Dat ik niet heb beftaan, nog niet heb onderwonden.
Als dat uyt liefde kwam, gevelt op vaftc gronden.

U daad (ach Silvia!) en kon niet zijn misprezen.
Indien ik maar alleen mijn liefd' u had bewezen.
Zo ik aan d'eene zijd' mijn liefd' u had betoond,
Zo waard gy heden vry , en bleef van my verfchoond.

Maar l^ief gedenkt dog eens, wat zijnder zoete reden.
Wat is 'er al gevley , vol fmeekende Gebeden

,

Gefchied aan weder-zy , wat diend 'er niet gezeyJ;
6 Silvia! ik zwijg, ik zwijg de vryigheyd,
Die ik zo menigmaal, en g\^ aan my'betoonde.

Daar gy met weder-liefd' mijn lieve Zieltje kroonde:

Hoe dikmaal hebt gy my u hoogfte troeft genoemd.
En van u fnelle Brand en weder-liefd' geroemd

,

Had gy in deze Strijd geen weder-liefd' gedragen.

En my beleefdelijk met reden af gcflagen,

En had u fteeds getoond als een die niet en Mind,
Of dat gy niet met my te Trouwen waari gezind.

Zo kwam de fchuld op my: maar valfche Mclodyen,
Hoe fchoon de Maget Ipreékt , dat geeft op 't end een lyen

,

Om dat gy in de Min waard in gelijke graad

Met my , 'ach Silvia ! dat maakt u "zaaken kwaad,

't ïs wonder dat zo haaft u Herte kan verkeeren.

En dat gy nog met vreugd u Lief u kund ontbeeren.

Terwijl dat Coridon uytftort zijn droeve klagt

,

Zo vald hem daar terftond wat zeldzaams in 't gedagt,

Hy breekt van 't klagen af, en fteld hem zelfs te vooren.
Dewijl dat met 'er daad zijn Liefde gaat verlooren.

En dat hy heden is in zulk een ongeval

,

Dat ligt zijn leven lang hem eeuwig rouwen zal,

Hy fteld hem deze voet om alles te vennyden

;

En al des Waerelds-vreugd en welluft af te fn^'den.

Om eenzaam ende ftil , en na des Heeren Wet
Te leven zo 't behoord , dat heeft hy vaft gezet.

(ÊE 4 Hy
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Hy peynfi: nog andermaal , en is 'er in te vreden,
Onr elders hier of daar in zulk een plaats te treden;

Al waar men niet en doet als na des Heeren Woord,
Staag bezig in 't Gebed, en wat 'er toebehoord.

Daar noyt geen vreemd gewoel van zotte Jonge Lieden,
Nog van liefkozery , of geyle Min gefchieden.

Dat is zijn eenig doel het geen dat hem behaagt,

Hy kieft een Kloofter-huys nu voor een Jonge Maagt,
Hy wil zijn Vaderland en al zijn vreugde derven,

In 't Kloorter daar zo wil hy leven ende derven.

Dit duurd een kieyne teyd dat hy vaft droevig gaat.

En t'wijl de Vryer treurd, zo komt 'er weer een praat.

Een praat men weet niet hoe, dat Silvia het Trouwen
Heeft zonder liefd' beltaan , en heeft al duyzend rouwen

,

Hoe datze door de raad van d'üuders is bezet.

En datze treurig leefd ; men weet niet wat haar let.

Dit komt met fnelle fpoet ftraks Coridon ter Ooren,
Die zulks nog metgeneugt en blijdfchapkonaanhooren.
Wat heeft den Jongeling in dit geval gedaan ?

Hy is verfcheydenmaal voorby haar Deur gegaan,

tiy ziet de Jonge Vrouw, en groet zijn uytgelezen;

Mc^ar ftraks kon Coridon iets merken aan haar wezen.
Haar zuyver Aangezigt, dat blank was ende teer,

Dat werd gelijk een Roos als zy hem zag van veer.

Daar zag men deze Twee haar Oogjes bey verklaaren.

Dievan malkand'ren , nog niet vreemd van Liefde waaren

,

Hy zag haar roode Mond, haar vriendelijk geiag.

Hy vond het altemaal nog even als hy plag

,

Hy denkt tcrftond te rug, en om voorgaande werken

;

In 't kort gozeyd , hy kon de oude Liefd' nog merken

;

Zo menigmaal als hy gaat wand'lcn over Straat,

En zy de Vryer ziet, veranderd haar gelaat.

Zy ziet hem iladig aan, hy weet daar uyt te lezen.

Dat ook de Jonge Vrouw eens by hem wenft te wezen,
Hy gaat in Kerbaarheyd ook op den klaaren Dag,
By zijn gewezen Lief, dat yder een het zag:

Hy
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Hy fpreckt de JuiFer aan en met beleefde reden.

Een Uurtje twee of drie zy haaft daar mee hefteden.

Daar gaat een zoete praat by deze twee Perfooncn,
Zeer heugelijken om, die nog al gunft betooncn.
Daar zeyd men met een Woord , gelijk gy denken meugd

,

.'t Beginzel en het end' en al de zoete vréugd.
Die elk van ander kon door Liefde ligt veikrygen

,

En wat 'er wierd verhaald dat zal ik voorder zwygen.
Dus zaten deze twee ook menigmaal by een.
Wiens Herten door de Liefd' fchier waaren als gemeen

;

Maar wat daar omme ging was eerbaar en met reden.
Bekwaam en wel gefchikt, in reyne tugt en zeden

:

Alleen zo was 'er dit, het welk haar meelt berouwt.
Dat zy met Coridon niet was uyt liefd' getrouwt.

Dit onderling verzoek verheugd haar alle beyde.
Maar 't Hoofd van Silvia dat deed' haar dikmaal fcheyde

:

Zo ras haar eygen Man prezent was of ontrent.
Dan was het Liedjen uyt, en al de praat gefchend.
Tot dat op and're teyd de bykomlt weer gefchieden.

Maarhoord, niet lang daar na, dit wil wat vreemds bedie-
De Schoone Silvia die vald daar in het Bed ; (^den

,

Haar prangt een ftaage Koorts, de Leden zijn bezet,

't Scheynd ofde JongeVrouwhaar fteld geheel tot Iterven;

Maar eer zy daar toe komt, zo kan zy nog niet derven
Haar Vriend, haar Coridon, die wenlchtzy met der daad
Te Ipreeken voor haarDood : dit maakt een vreemde praat.

Men gaat het hier en daar in ftilte overwegen

,

Dat zy uyt puure Liefd' is in het Bed gelegen :

Dit laat ik dan hier by. Op haar verzoek gefchied.
En dat men voor haar Bed den Coridon ontbied

:

Een yder die vertrekt, men laatz' alleen met vreden.
En naar het wezen fcheynd zo heeft zy hem gebeden.
Dat hy vergeven woud' , 't geen dat zy had misdaan.
Vermits zy op den weg van al het Vleefch zou gaan.

Men kan nu by hem zelfs de zaake wel af meeten.
Of elk niet heeft gezeyd ziin innigfte fecreten,

e e 5 En
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En of het niet en is met zugten en getraan

,

Enmeteen naar gcklag, als droevig toe gegaan

,

Of niet hun beyder Hert door Liefd' heeft willen breeken, 1

Wanneer men op het left van fcheyden moeite fpreeken , 1

't Was vry een hart gelag, in zulk een hoojge nood.
Twee Herten vol van L'iefd' te fcheyden door de Dood.
Hier nieê vertrekt de Vriend , beveeld de vorder zaaken

,

Alleen den Opper-Heer , die 't haaft weet goed te maakeii.

De Ziekt' die houd nogftand, 't blijft in den ouden graat.

Men ziet niet, of het wil ten goeden of ten kwaad:
Maar als verknopen was den teyd van Negen Dagen,
't Scheynd of de Koorts verligt , daarkomen zomteyds vla-

Dat Silvia weer fpreekt, en is vry wel gemoed, gen.
Het welke Coridon al weer verheugen doet.

Schoon of zy is Getróuwt, en hy haar moet begeven.
Nog wenll hy evenwel haar welvaard en haar leven.

Zy, door des Heeren gunft, verlaat in korte flond

Het Bedde wederom, en is wel haaft gezond:
Zy krijgt haar oude kragt , is even als te vooren

,

Gelijk een fchoone Bloem als op een nieuw gebooren.
Dewijl dat Silvia haar fris en wel bevind.
Zo is 't dat Coridon nog egter is gezind
Zijn voorgenomen Reys om reden te aanvaarden.
En houd 'al by hem zelfs het Kloofter nog in waarden;
Hoe dat hy 't overpeynft , en hoe hy 't overleyd.
Hem dunkt, 't is alderbeft, het is maar ydelheyd.
Schoon of hy Silvia na wenfchen al mag fpreekèn

;

Dat ligt haar eygen Man, de zaak zal willen wreeken.
En dat de Jonge Vrouw zoud komen in 't verdriet,

In tweedra£;t ende twift, dat wil de Vryer niet.

Daarom voor 't alderleft, zo gaat hy dft befluyten.
Om alle kwaad gerugt -en agtcrklap te ftuyten

,

Hy maakt hem nu gereed met nooddruft na den eys

,

Om haaft te mogen doen zijn voorgenomen Reys,
Hy wil nog voor het left hem by zijn Lief begeven.
En zeggen haar adieu , en dat voor al zijn leven,

Hy
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Hy voegt hem zo terftond aandagiig op de Straat:

Maar eer dat Coridon een fcbrede vorder gaat.

Zo komt hem daar een Vriend by avontuur zo tegen,

Die wenll hem goeden Dag en Godes lieve Zegen,
\ En hy des wederom, dog naar een weynig praat,
i Al eer de Jongeling zijn Metgezel verlaat.

Zo zeyd de Vriend hem aan , dat ook dien eygen Jonker,
Die met een loos praftijk gevrijd had in het donker.
Die Silvia zo kort en zo behendig flreek.

Al eer dat Coridon het dagt of omme-keek.
Dat die in Doodes-nood door Ziekten is gekomen.
Dat heden hem de Ziel zal werden afgenomen

,

Dat Silvia haar Man gewis verliezen zal.

Hier mee vertrekt de Vriend : maar hy in dit geval
Denkt by zijn eygen zelfs , zou dit wel zeker wezen

,

Het Hert van Coridon dat word met duyzend vrezen

,

Met hoop en groote zorg, zo dapperlijk belaan.

Dat hy terftond beraad, om weer te rug te gaan.

Dien Dag die gaat voorby, de Vryer komt niet by3^en.
Nog elders op de Straat, hy laat hem binnen fluyten:

Maar op den tweeden Dag, vroeg in den Morgen-ftond,
Zo word het uytgebreyd, 't gaat over al in 't rond,
Hoe dat de goede Man te Nagt al is verfcheyden.
En dat nu Coridon een kleyne teyd moet beyden

,

En zien dan in de Wind ; men zeyd , 'k wed binnen 't Jaar

,

Dat Silvia zal zijn met Coridon een Paar.

Dit is een nud gebruyk , als elders wat gefchiede
Elk fprak het vonnis uyt , en wat het zou bediede

,

Den treeden raad gaat voor, nog huyden dezen Dag,
Elk weet het op een aas, als ofhy 't voor hem zag.

Het Graf dat word bereyd voor deze hoog vermaarde.
Men brengt het doode Lijk zeer ftaatelijk ter Aarde,
Vry met een groot beilag: maar wie men daar al ziet,

Den hupzen Jongeling verlcheynd hem heden niet,

Hy van de Dood be\vuft, en Silvia te Vrycn,
Hy peynft al wat hy mag, hoe, dat hy zal bedyen.

En
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En of hy als de teyd hem namaals prezènteerd.

Zal wederom op nieuw verzoeken zijn begeerd.
En of hy wederom daar op zal mogen bouwen.
Dat hy met Silvia zou komen om te Trouwen.
Dit is nu zijn beleyd: voor eerft hy dezifteerd,

Hy laat het Kloofter gaan, zijn zin is omgekeerd.
Hy denkt watweet men 't nog, enwat'erkangefchieden.
Of Silvia haar gunft my nog kwam aan te bieden.
Of zy nog op het left door Liefde bleef getrouw,
En dat zy met der daad nog wierd mijn eygen Vrouw.
Dit heeft de goede Kwant zeer vaft hem ingebonden

,

Hy denkt om d'oude teyd, en om de zoete gronden.
Die tuüchen hem en haar van ëerften wierd geleyd.
En wat zy in haar Trouw nog onlangs had gezeyd.

De teyd die gaat zijn gang , 't begind wat uyt te flijten.

De Vryer weet hem zelfs niet langer te verbijten

,

Hy fmokt hem aardig op^, hy gaat al wederom
Na zijn Bem^inde toe ; hy vind hem wellekom,
Ta even als hy plag, zo ziet hy zijn Beminde,
De grond van d'oude Liefd' die was 'er haalt te vinde,
't Scheen of geen blyder Uur kon worden uyt gezogt.

De vreugd was al te groot, meer als zy leyden mogt.
Zo ras als Silvia haar Coridon hoord fpreeken.

Van blijdfchap.wierd zy flauw, en is geheel bezweeken

,

Haar roode Mond bederft, haar vriendelijk gelaat

Is heden zo ontfteld, dat het Ichier Dood'lijk ftaat.

Dit ziet den Coridon, hy neemt haar in zijn Armen,
Ach! zeyd hy, Silvia, met zugtcn en met kennen.
Wat komt u aan mijn Lief, wat is het dat u kweld ?

.

Of le^^d u Jeugdig Hert door Liefde zulk geweld.
Zou dit wel kunnen zijn, datLiefd'zofterk zou dringen.

En 't Herte van den Menfch met flauwigheyd befpringen ?

My dunkt, na dat ik zie, ik hou het voor gewis,

t Zijn teekens van de Min, dat Liefde kragtig is.

Zo ras als Silvia een weynig was bekomen

,

Heeft Coridon terfl:ond de waarheyd wel vernomen.
Dat
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f^
Dat zulks Van Liefde was ; want hy het klaar bevond

,

Vermits haar Aangezigt ftraks weder vriendelijk Itond,

Haar Oogen alle bey die waaren nog vol Traanen,
De Liefde niet te min wift zo den weg te baanen

,

Dat uyt haar naar Gezigt de vriendelykheyd iiyt brak ^

En dat haar bleeke Mond niet als te zoeter fprak.
Dit waaren in het Hert van Coridon (tcrwijlen

Dat zo de Liefde bleek) fchicr als vergifte Pijlen.

Hy kreeg ook zulk een Brand, die hy niet lellen kon,
't En waar met wedcr-liefd' van zijn Vergulde Zon:
O! dagt hy by hem zelfs, en zeyd ook menig werven.
Kan Liefd' zo kragtig zijn , het gaat fchier tot het derven

,

Wat doet de Liefde niet als zy in 't Herte woond.
En als zy haare kragt in volle wezen toond

;

(den
Dus heeft zy vali geklaagt : dan weer met fchoone Woor-
Zeer vriendelijk hy fmeekt, gelijk als dat behoorden

:

Hy vind voor deze reys zijn Lie^e wonder zoet.
Waar door zijnHert verheugt en kreygt weer nieuwe moet:
Hy gaat voor deze teyd met reden hem bereyden

,

Om van zijn zoete Lief, zijn Silvia te fcheyden,
Hy kuft haar menigmaal, ja ook fchier boven maat,
't Omhelzen neemt geen end, voor dat de Vryer gaat.

Ten lellen hy vertrekt, en heeft voor hem genomen.
Om naar den derden Dag al wederom te.komen;
Gelijk als naderhand zo menigwerf gefchied.
Dat Coridon die gunft van Silvia geniet,

By haar te mogen zijn, en dat na zijn begeercn.
Gelukkig is die geen, die zo mag converzeeren

:

Wanneer men dit bevind , dat Liefd' weer-liefde toond.
Dan is 't dat tuÏÏchen beyd' de Liefde word gekroond.
Maar als een Maget trots en fpijtig is in 't fpreeken.
Die kan op eene Uur ook al de Liefde breeken.
Wanneer geen Jonge Maagd u wil ten antwoord Haan,
Zo houd ook vry u ruft, en laat haar heenen gaan.
Wat is 'er aan belang, al word "er een verlooren

?

Weeft daarom niet bedroeft, een ander weer verkooren.
Daar
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Daar zijnder nog wel meer, en beter dan verleyd.

Gelijk als menigmaal het oude Spreekwoord zeyd.
Nu vorder tot het ftuk van deze twee Beminden,
Die op gezette teyd malkander konden vinden.
Die , naar een lang gevry , 't geen dat onmogelijk Iclieen

,

Nog mengen op het left twee^ Zieltjes onder een.

De Vryer overwind, hy toond haar vafte panden^
Zy fprêekt een dieren Eed, zy voegen bey haar Handen
Te zamen op dit (Ink, en tot een vaft befluyt;

In 't korte, Silvia is wederom de Bruyd,
Zy Trouwthaar Coridon , met blijdfchap en met vreugde

,

Zy leven bey geruft, in ftaatigheyd en Deugde;
Zy zijn voor alle Man een Spiegel van den Egt,
Haar Herten zijn met Liefd' en trouwheyd doorgevlegt.

Men ziet nu deze twee in Liefden triumpheeren.

Gy Minnaars let hier op, hoe dat het kan verkeeren.
Wat Liefde nog vermag, en wat zy namaals doet.

Al word gy afgezet, houd evenwel nog moed.
En weeft met Coridon geduldig in het Minnen :

Zo zult gy ook met hem nog eyndelijk verwiimen.

MINNE^
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MINNE-KLAGT,
O F

fZamenfpraakj tuflchen Philis en Philida.

Uytgejiort in V Hoornfe fVoud^

T>aar Thilis nog Thilida Trou^M.

IN 't krieken van den Dag, wanneer de Gul de ftraalen

Kon na den Dageraad op 't Aardriik neder daalen,

In 't midden van de Lent, regt in de Bloeyzel-teyd,

Wanneer het Jeugdig Gras ziet op het Veld verblijd.

Als Bloeyzel,Bloem en Roos haar op 't fchoonft vertoonen.

Dan diend het tot een luft, om in het Woud tevvoonen.

Zo ras men in de Stad de Poorten open fluyt,

Dan gaat 'er tot vermaak ook menig Stee-man uyt,

Den een gaat in zijn Hof, den ander langs de Wegen,
Of op het groene Veld, na dat hy is genegen.

Dus even in die teyd, vroeg in den Morgen-Hond,
Al eer men op den Weg een eenig Menfche vond

,

Zo komt 'er uyt de Stad een Jongman zeer beladen,
Gantfch droevig door de Min,en weethem naauw te raden.
De Vryer, die ik meen, en waar van dat ik roem
Ik met de zoete Naam van Philis heden noem,
Hy door een fterke drift tot Philida genegen

,

Bevind zig overal 't Fortu^Ti hem dapper teg^n,

Hy door de Min geperll, gaat dwalen in het Groen,
In eenzaamheyd alleen, om daar zijn klagt te doen.
Al zugtend' gaat hy voord, met Traanen in deOogea,
't Is Philis die nu is tot klagen heel bewoogen. .

Hy gaat met fnelle tret gantfch treurig en ondfteld.

Zo lang men op de Laan tot t'Zcflig Boomen teld.

Daar fiaat den Herder ftil', daar werd hy opgenomen.
Daar is hy tot zijn klagt zeer troofteloos gekomen.

Daar
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Daar barfl: de Vryer uyt, en zeyd met droevig leed:

Ach Philida mijn Lief 1 hoe dus uytzinnig wreed?
Godinne die mijn Ziel zo zwaarlijk houd gevangen.
Mijn Geeft is uytgeput door 't hoopen en verlangen,

Spring-ader van mijn lult, Fonteyn van mijn geneugt,
VoOgdelTe van mijn Ziel, 6 Luft-hof van mijn vreugd.
Waarom neemt gy geen agt op al mijn droevig fmeeken?-
Hst llerte wil (eylaas!) van uwen Philis breeken*

Zegt Philida, waarom, zegt wreede Moorderin ;•

Waarom zo liaat gy my dus in mijn trouwe Min?
Drie Jaaren is het nu in deze teyd geleden.
Dat gy , o zoete Maagd! van my zijt aangeljeden.

Drie Jaaren zeg ik Lief, die my in deze fchijn

Voorwaar wel drie-maal drie, en nog veel langer zijn:

Wat is my tegenfpoed , wat is my al voor lijden

En droefheyd toe gevoegt, in plaatze van verblyden;
Elk Uurtje had zijn laft, veel lijden in *t begin.

Veel lijden tot het end, ach lijder! in de Min,
ö Al te ftrenge Maagt ! 6 ongelukkig Vryer

!

Geen trooll in het begin, op 't left nog geen bedyer.

-üoe zou mijn treurig Hert verdragen deze pijn

,

Ik zeg u Philida, 't en kan niet langer zijn.

Ik roep de Goden aan , op dat ik mag verwerven
U.lieve weder-min, of haatelijk te ftei*ven.

tJ Liefd', ó fterke Liefd'! gy kweld mijn Jeugdig Hert,
ó Bitt're Minne-pijn, ondraaglijk is u fmert.

Had tegen my oyt Menfch van Liefde willen fpreeken

,

Dat zy zo kragtig dwingt, en Herten kan verbreeken,
Ik had daar meê'^efpot, en eerteyds om gelagt.

Maar nu bevind ik zelfs waar toe ik ben gebragt.

Nu.voel ik , dat de Liefd' kan Vleefch en Bloed verteeren ^

En dat men in zijn Jeugd zijn vreugde moet ontbeeren.

ó Liefde! die ray^drukt, en zo geduurig kweld.
Waar door mijn zoete vreugd ter neder word eeveld.

De Lente van mijn Jeugd verdwijnt vaft alle Dagen,
Gelijk een Bloempje doet, dat door de Winter-vlagen

Van
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Vm Hagel , Wind of Sneeuw , op 't Veld beftreden werd

,

En" liaat als heel verdord , en tiiygt alzo zijn fmert.

Dus gaat het ook met my in deze droeve teyden.

De Winter (ach eylaas !) die komt my fel beftreyden.

Zo menig harde Biiy, zo menig Noorder-kaak,
Ik heden om de Min en door de Liefde fmaak.

De ftreng en harde Vorlt die doet mijn Bloempje treuren

,

Om dat ik in mijn Jeugd geen trooft en mag gebeuren.
De Hagel en de Sneeuw, de felle Noorde-wind, ^

Die 't Bloempje van mijn Jeugd onwaardelijk verllind.

Dat is het iluurs Gezigt, de trooftelooze reden,

't Veragten van mijn Min tot op den Dag van heden*

Dat is in 't kort gezeyd, de wreedheyd van de Maagt^
Dien ik verkooren heb, maar noyt weerliefde draagt.

Van Philida, die trots en fchempcr is in 't fpreeken.

Waar door mijn treurig Hert van droefheyd fcheynd te

breek en.

Het Groen , het Lommer-^groéii tuygt hedeh van mijn pijn

,

Al 't geen wat ik aanfchouw, wil treurig met my zijn:

Indien ik zie^m hoog, en ftrek my na den Hemel,
En hoor dat zoet gcluyd, 't getier en al 't gewemel
Van zo veelPluym-gediert, dat door malkander fpringt,
"'t Scheynd ofhet van mijn fmert en droefheyd ftadig zingt*

Den Hemel ftaat betreurd en is metmy bewogen.
Is met een rouwig Kleed vol Dampen overtogen.
Sla ik mijn Oogen neer, en zie op 't GroeneVeld,
Daar is het nog veel meer om mijnent wil ontfteld^

De Bloempjes zijn verwelkt , de Roosjes toe gelloten

^y ftaan in volle rouw met droefheyd overgoten.
Waar ik my heenen keer, zeer treurig ik het Vin,
Om dat ik Philida zo trouwelijk bemin.
Ach ! trouwelooze Maagt ; aanziet mijn bitter lijden^

'

Zal ik in eeuwigheyd my nimmer dan verblijden?
Terwijl dat Philis dus uyt (lort zijnMinne-klagt,
En is als buyten hoop vanWeder-min gebrast.
Zo ziet hy daar van ver iet zwieren door de Booraeil*

3Ff Hy
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Hy ziet een Jonge Maagd vafl: nader tot hem koTneii,

Hy breekt van klagen af, hy fpeurd de Vrijfter na, 'ju

En wonder wat hy ziet, het is zijn Philida,

Die wil haar in het Hof alleenig gaan vermeyen*
t Zeldzaam avontuur ! hoe kan het Rad hem dreyen

,

Het fcheyndvoorhem een Droom , hy ftaat ^er op en kijkt

Hy weet niet wat hy 'denkt, en wie het anders lijkt,

Zy naderd hem nog meer , hy ziet het voor zijn Oogen
Zijn Aangezigt belterft , zijn Geeft is opgetogen
Van vreugde, tfcheynd dat haar den Hemel hem ontfluyt.

Straks viel den Jongeling met deze woorden uyt

:

Ha ! Philis wat geluk , hoe kan het dog gefchieden

,

Dus in den Morgen-ftond , dit wil wat vreemds bedieden.

Ik zie hier door 't Geboomt het geen ik noyt en dagt.

Waar na ik heb gewenft : maar niet en heb verwagt

:

Ik zie mijn Gulden-zon van verre daar op rijzen.

Wiens Schoonheyd ende Deugd de Goden zelve prijzen.

6 Wonderbaar geluk ! dat heden my vertoond

,

Ik voel , dat in mijn Ziel een ander wezen woond.
Wel op , ó doffe Geeft ! u vreugd is nu gebooren

,

Daar komt u Ziels-voogdes , u Lief, u Uytverkooren

,

Om wien gy menigmaal zo treurig hebt gedwaald

,

En vaak den blaauwe Scheen in 't heymelijk gehaald.

Wat liften dat gy zogt, of wat bedekte ftreeken,

Gy konde nimmermeer de zoete Juffer fprecken,

'tWas al vergeefs geklopt, gy moeft 'er buyten ftaan,

En weder ongetrooft (als veel) te rugge gaan.

Maar nu , ach Herder ! nu , ik zal u Naam verzwygcn

,

Nu zult gy teyd en Uur te fpreeken haaft verkrygen

,

Een meer als groot geluk is heden my bereyd.
Gelijk in 7x\W een ftaat ook menig Vryer zeyd.
Wel op dan Cupido , komt nu met zoete Pijlen

,

Doorv\^ond mijn Philida haar Piertje onderwijlen.
Vergund my deze Beed', dat ik op dezen Dag,
Mijn Lief door zoet gevly tot Liefde trekken mag.
Terwijl dat Philis dus op-offcrd zijn Gebeden,

Zo
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to komt de Jonge Maagd vad nader tot hem treden.

Hy met een 'heufle groet, en met een zoet gelag,

V^ertoond hem aan zijn Lief, zo vricnd'lijk als hy mag,
jVan vreugde weet hy niet, hoe dat hy haar zal fraeeken,

jDog naar een kort beraad begind hy dus te fpreeken:

'^Princeife, die mijn Ziel op 't alderhoogft verheugd,
6 Gulden Dageraad! mijn Lief, mijn levens-vreugd,

'|Nu zie ik, hoe het Rad van Avontuur kan dreyen,
.}En dat ik van 't Geluk niet heel ben af-gefcheyen

!

jEen onvervvagt Fortuyn , ö zoete Morgen-ttond

!

(Gelukkig dat ik my hier buyten dus bevond^
iGelukkig ja Godin , gelijk de daad kan leeren ^

' Dat ik in eenzaamheyd met u mag difcoureeren,

In eenzaamheyd, na'wenfdi, hier buyten in het Woud,
6 Hemel ! wat geluk , 'k en had dit niet verrouwd.
Dat zulk een zoete zaak nog heden zoud* gefchicden

,

Het geeft een nabedenk, dit wil wat vreemds bedieden.
Het is der Goden gunft dat zulks my word verkend.
Ach zoete Philida! een weynig u verkleend:
Mijn Lief aanziet u Slaaf en zet u hier wat neder,
'Zo 't mijn Gebed vermag, Princelle keerd niet weder,
Aanfchouwt mijn ongeval. Godin hoord mijn geklag,

, Bedenket, ziet aan my, wat of de Liefd' vermag.
Wanneer de held^'e Zon de Aard niet kan befchijnen^
Betreurd ftaat alle ding, 't is of het moet verdwijnen;
GeenLely,Bloem nog Roos,geen Groen ofAarden-kruyd ^

En bloeyd gelijk 't behoord, nog uyt der Aarden fpruyt,
Haar Jeugdigheyd verzwakt, de kragt word ingetogen,
ó Zon ! 6 Gulden-zon ! hoe groot is u vermogen

,

Zo ras gy 't Groene Veld met draaien weer befcheynd,
Werheugt zig altemaal, ^t voorgaande dat verdweynd,
De Bloempjes luyken op, de Boompjes ftaan enbloeVen,
Men ziet het Jeugdig Kruyd aan alle kanten groeyen.
Dan Itaat het in zijn fleur en in zijn volle kragt,
't Is of het yder een van vreugde fchier toe lagt.

Alzo, ó groote Zon! Zon van mijn Jeugdig leven,

3f f s En
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En kan mijn teere Jeugd geen vrugt nog bloeyzel geven

,

't En zy dat ik aanfchouw u liefFelijk Gezigt,

Waar door mijn droeve pijn een weynig word verligt,

't En zy ach waarde Liefl dat my u Gulde Stralen

ï^let duyzend zoet vermaak tot in het Herte dalen.

Dat nu gelijk een Roos gantfch toegelloten (laat.

Die door de felle Lugt verdwijnd en heel vergaat.

Hoe zou mijn treurig Hert het leven weer verwerven?
Terwijl het zonder u noodzakelijk moet Iterven.

IMijn Zieltje ! (jxq\ï) bedroeft met Herten-leed gekweld.
Dat als een Bloempje ftaat verfchoven op hetVeld , (men

,

Wiens fchoonheyd is verdooft, wiens glans is weggeno-
Hoe zou dat eenig fleur van fchoonheyd weer bekomen?
't En zy dat my de Zon van uwe vriend'lijkheyd,

Uytmuntendc Godin, gelijk ik heb gezeyd.

Met ftraaltjes overfcheynd , 6 Lief! dat wenfch ik heden ,

Met llraaltjes Philida, van u medogentheden.
Waar door ik word getrooft , mijn Zieltje hem verheugd ,

Maar buyten u Princes zo leef ik zonder vreugd.

Philida,
Ey Philis, waarom dus, waat toe alzulke reden/'

't Is noodelóos gezeyd, onnut de teyd hefteden, .

"Wat fpreekt gy van de Zon, en van haar eygenfchap,
My dunkt het is voorwaar, het is maar Zo'tte-klap.

De Zonne ftaan ik toe, is waardig om te prijzen.

Dat hy noodzakelijk is, dat kund gy hgt bewijzen.
Noodzakelijk moet hy zijn , indien het minfte Kruyd ,

Dat op den Velde waft, of uyt der Aarden fpruyt.

Zal bloeyen op zijn teyd, en rijpe Vrugten geven.
Zal Menfchen ende Vee met vreugden konnen leven.

Maar als in tegendeel, dat Gulden aangezigt.

Die lieffelijke Zon, dat aangenaame Ligt,

Dat alle ding verheugd, zijn zuyv're Gulde Stralen,
Geduurig op de Aard Het cierlijk neder dalen

,

Tot in zijn hoogfte graad, en in zijn volle kragt,

Hoe
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Hoc haafl: zou alle ding ten onder zijn gebragt

,

Geen Mcnlch en zouder dan zijn Aadem konnen fcheppcn»
Geen Vogel in de Lugt, en zou zijn Wielccn reppen;
Geen Bloempjen op het Veld, geen Roosjen inliet Hof,
Hoe cierlijk dat het Hond v de fleur die raoefl: 'er of;
Geen Boomen in hetWoud, geen Grazen in de Weyden

,

Geen Beemden nog zo fchoon, die elders aan de Heydeii
Belommert zijn met Groen, en bleven in haar fleur:

Ach Philis! 't was dan haalt een Waereld vol getreur.
Al wat nu tot vermaak en tot een vreugd kan itrekken.
Dat zou dan yder een tot droef geklag verwekken.
Al wat u waardig Oog op Aard' aanfchouwen kon

,

Zoud' wezen als verzengt, door 't ftralen van de Zon:
Eylaas wat droeve ftaat was dit voor alle Menfchen

:

6 Philis! wat gy doet , en wild dog nimmer wenichen
Geduurig om de Zon , vermits het niet en paft

,

En anders niet en ftrekt als tot een groote iaft

:

Alzo kan ook de Zon, de Zon der Minne fchaden.
En 't Herte van den Menfch met droefheyd overladen:
Wie trekt 'er voordeel uyt,fchoon hy zijnLiefaanfchouwt
Ais hy dog treuren moet, en leven Ongetrouwt.

Philis.

Godinne, 't is wel waar, de Zonne kan verderven.
En al wat fleurig flaat door hitte doen verfterven

;

Maar als men even die, die zo verderven kan,
Steld in zijn regte graad, en dat hy nu en dan
Zijn zoet en ftralend Ligt laat fcheynen onder tyen,
Princes bedenkt u zelfs; wie kan hy niet verblyen?
Alzo mijn Philida, moet ook een Jonge Maagd,
Indien zy 't minfte punt van weder-liefde draagt,

Aan d'Herder die haar Mind, by wijlen laten vloeyen.
Een Straaltje tot zijn trooft, op dat hy ook mag bloeyen.
Gelijk een Bloempje doet, waar op de Zonne fcheynd.
Op dat hy niet in ünert en kommernis verdweynd.

S^ f 3 Waar-
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,

1

Waarom mijn Ziels-voogdes , zult gy noglanger veynzen i| i

En voeden my nog meer geduurig met gepeynzen:
Met hoop of groote zorg, of gy my mind of haat:

Waar door ik fteunen moet op uytterlijk gelaat.

Dan op het zoet Gezigt, en 't lonken van u Oogen,
Waar door ik menigmaal mijn zelve vind bedrogen:
Dan op u zoete Praat, of op een vriend'lijk Woord,
Dat by een zeker Vriend of elders word gehoord.

Dan op een heulTe Groet (die op de Straat gefchieden.

Of biiyten op het Veld) by zeker Jonge Lieden,
Waar dat ik immer kan, daar neem ik oogemerk.
Alleen niet op de Straat, maar dikmaal in de Kerk,
Daar kan ik menigmaal uyt u geftaatig Wezen
Ten goeden of ten kwaad , een zeldzaam vonnis lezen.

Daar fteund mijn Liefde dan op 't geen dat ik vermoen.
Gelijk als in de Kerk veel Jonge Lieden doen

,

Die met haar zoet Gezigt en lodderlijke wenken
Een ander, die het ziet, ligt geven nabedenken.
Maar Lief, van deze laft en groote Slaverny,

Uyt u medogentheyd, zo maakt my heden vry,

Gy kund uyt mijn t>ezigt mijn leed genoeg befpeuren,

Hoe dikmaal dat het Itaat bedroeft en vol van treuren.

En dat ik eenzaam leef, dat weet gy Philida;

Daarom beweeg u Lief, ik zoek aan u gena.

/ Philida.
Zagt Philis, niet te hoog, ofmeend gy door u vlyen?
Gelijk veel Jongraans doen , my in het net te lyen V

lioord Phihs , dit is 't punt, dat my niet aan en ftaat.

Om dat het menig Maagd zo om de tanden flaat

;

iViet.dat ik met een haat op u ben ingetogen.
Neen, 't is een ander zaak," waarom dat geen medogen
By my gevonden werd; de reden hebben kragt.
Ik zwyge van de xeft, en Mind niet onbedagt.
Hoe zijt gy dus verzot, en dwaald vad in het duyfter.
En maakt u zelve valt aan zulk een laftig kluyfter ?

Weg
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Sweg , wep: , met zulk een doen, wat leyd 'er aan een Maagt,
Die dikwils ongeneugt in haaren Boezem draagt.

Het fchyndmy wonder vreemd,ik kan'tnietbinne houwen
Dat Mannen zo veel weer doen om de zvvaklce Vrouwen,
My dunkt, indien ik was een fris en Jong Gezel,

Noyt leed ik om een Maagd veel hartzeer of gekwel.

Ik zou in zulk een fmeit om niemand willen leven:

Maar eenzaam ende Uil tot ruftc my begeven.

Philis.
Ik hoor u wijze Tong , ik hoor u zoete Mond
Wel fpreeken , maar Godin , het heeft geen vafte grond

,

Wild gy, 6 zoete Maagd! ons van de weg afwijzen.

Die al de Waereld loopt, en alle Menfchen prijzen,

,

Gy dwaald bezijden af, en ziet maar op den Menfch

,

Waar in, 6 Philida ! beftaat zijn volle wenfch?
Leyd niet u hoogde zoet in lieflijk zamen Paaren?
Elk weet met zijns gelijk zeer heuglijk te verga aren.

De Vogeltjes in 't Woud, elk na zijn eygen aard.

Werd even uyt Natuur met zijns gelijk gepaard.

Men ziet een yder is tot zijns gelijk genegen

,

Waar gy u Oogjes flaat, gy vind het allerwegen.

De Becsjes in de Wey, de ViiTchen in de Zee,
Niet is 'er zo gering van 't onvernuftig Vee,
Of 't weet met zijns gelijk zeer aardig hem te voegen.
En fchept daar uyt vermaak, met wonder groot vernoegen.

Ja Lief, wanneer men ziet het reed'looze Kruyd

,

Dat hier of ginter waft, men trekt 'er leering uyt.
Elk teeld op zijn manier, 't en is niet zonder werking,
Den aard vanhaar Natuur die geeft een groot opmerking.
En leerd aan yder een waar op het alles dreyd.
Waar hcenen dat Natuur den Menfche zelve leyd.

W^el hoc dan Philida, of zijt gy zonder wezen V

Ik hoop niet, ö Godin ! dat my dit (laat te vrezen,
Dat by zo zoete Maagd niet dan als ftrengheyd woond

,

Terwijl gy in het minrt u Philis nLet vcrfchuund,

SU Op
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bp datter geen Natuur, nog werking is te vinden,
In u, ó Zonne-bloem! tot trooft van u Beminden,
Dat gy van alles vreemd en zo verbalterd zijt,

Datgy om lief nog leed bedroeft zijt of verblijd.

En datter noyt geen hoop van vrugt is te bekomen.
Maar dat gy zijt ontzield gelijk de dorre Boomen.
Ach Nimphje ! zo gy u in zulk een fchijn vertoond.
Waarom heeft Godt u dan met Schoonheyd zo gekroond ?
Indien gy heden blijft gantfch zonder mededogen

,

Waar toe (ach Koningin!) dan zulke zoete Oogen?
Die helder als de Zon, en klaarder als de Maan,
Geduurig in 't Gezigt van u Beminde liaan V

Waar toe dan Philida zo vriendelijk van Wezen,
In Schoonheyd boven maat, in Deugden uytgelezen?
Natuur heeft u vergeefs dit alles mee gedeeld

,

Zo gy in wreedheyd blijft, en zulke parten fpeeld.

P II I L I D A.

Wel Philis, zoud gy dan een Maagd terftond misgonnen
Haar Schoonheyd , om dat gy daar van werd overwonnen ?

Misgund gy haar 't gezigt, en vriendelijk gelaat.

Om dat het u terflond niet als ten dienlle Itaat.?

Om dat gy van den Boom de Vrugten niet kund plukken,

Zoud gymden Boom daarom ftraks uyt zijn plaatze rukken ?

Wild gy alleen uyt Nijd, en uyt een puure haat.

Volbrengen zulk een wet, ó Philis ! dit is kwaad;
Daar word geen liefd' geteeld by zulke wreede Harten

,

Zwijgt van de Maagden ftil, dit zijn al Ihode parten.

Philis.
è Zoete Philida ! dit waar mijn dapper leed.

Dat oyt mijn Jeugdig Hert met Nijd zou zijn -bekleed.

Dat ik4iiisgunnen zou de fleur van ymands leven

,

Dat kan met waare daad my noyt zijn toe gefchreven.'

Neen Lief, geen Menfch op Aard en leeft 'er zo gering.

Die van my word misgund het alderminfte ding,

Veel
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v^eel min dan (6' Princes !) zóud' ik uyt neydigheden
Misgunnen waarde Lief u Schoonheyd zonder reden.

Ik zweere by de Min, die 'k in mijn Hcrte draag,
Dat ik onlchuldig ben: maar dat ik even ftaag

In kommernifle leef, uyt vrees van eenig fmerte.
Die neder dalen mogt ontrent u jNIaagd'lijk Herte.
Ik zweere by de Trouw, die gy voor oogen ziet.

Mijn Zieltje word gedrenkt, u fmert is mijn verdriet.

Wel op, ö Ziels-voogdes ! u blijdfchapismijn vreugde.
Wel op, 6 Gulden Zon ! 6 Lufthof vol van l3eugde

!

Rivier vol van vermaak, Fonteyn vol zoetigheyd,
Mijn waarde Ziels-godin, wat diend 'er meer gêzeyd.
Ik zweer zo dier ik kan, ja by mijn eygen leven.
Dat ik u Philida zal nimmermeer begeven.

Mijn liefd' zal niet vergaan door druk nog ongeval

,

Voor dat de bleekc Dood ons beyde fcheyden zak

Philida.
}a Philis, 't is gezeyd ! maar Vryers hebben luymen»
laar Eeden die zy doen die zijn gelijk de Pluymen,
En vliegen in de Wind, 't is op het avontuur,
Hoe dat de Trouw bevald, 't zy in het zoet of zuur,
My dunkt het is niet waard , om breed hier van te fpreken ,

Het is nu fcheydens-teyd , wy moeten nu af-brekcn.

Philis.
Ey zoete Philida, niet al te ras en gaat.

Philida.
Neen Philis, 't moet gefchien , hetword voor my te laat.

De teyd die roept van gaan : maar dit moet ik nog zeggen

,

En wild niet al te vaft u liefd' op ymand leggen.
Het ingebeelde zoet dat word ligt tot een plaag.
Of beeld hem Philis in, dat ik ook liefde draag?

Philis.
Godin dit is de grond van mijn geheel vertrouwen

,

Waar op (ach Philida!) zou Philis anders bouwen?
5F f 5 Zo



33 fZamen-fpraaky

Zo ik door deze hoop niet wierde ftaag begroet.

Zo was mijn Vreugd gedaan, en lag haaft onder voet:

Waarom dus lang geveynft? ey Philida wat reden.

Wat is 'er in de weeg, wat zijn 't voor tegenheden
Die my aan alle kant beftrijden met der daad.

Waar door gy dikmaal toond aan my een ftuurs gelaat?

My vald hier weder in, 't geen ik u hoorde fpreeken,

't Beginzel luyd , dus : maar vorder bleef het Iteeken

,

De reden hebben kragt, waarom ik niet en Min,
Ach Lief! voldoet mijn beed' ; zegt my,wat fchuyld hier in,

'

Wat zal ik Veld-godin dog uyt dit Woord befluyten

;

Zou uyt u Herte zelfs de tegenheyd wel fpruyten?

Of zoude wel de Brug niet al te vafte ftaan.

Waar over dat de Liefd' van u Godin moet gaan?
De Brug van Rijke Schat, en van de ronde Schyvcn,
Het welke menig Trouw doet agterwegen blyven;

Of ben ik u te boers , en van te flegten ftaat

,

Wat ilfer dog in my het geene dat gy haat V

Philida.
Hoord Philis, in den Egt veel Wetten zijn befchreven

,

Waar na dat Man en Wijf te zamen moeten leven,

Hy zy dan Jonk ofOud, die hem na Trouwen zet.

Is, zonder tegenfpraak gebonden aan de Wet:
Maar eer men daar toe komt zo mag men balanflecren

,

En 't Huuw'lijk hem tot nut of tot zijn 'hinder keeren.

Veel flreekjes gaander om, bezonder in de Min,
Daarfteekt, alzo het fcheynd , de meefte zoetheyd in

:

Maar Vrijflers ziet wel toe , 't en zijn geen kleyne zaaken

,

Men kan ook door d'Min in dapper lijden raaken.
Men ziet het menigmaal , hoe 't in den Egten-ttaat

Contrary als men meend, met Jonge Lieden gaat,

*t Is ook geen Goud dat blinkt, nog ook niet allerwegen
Komt zoete Lief te Bed, daar word zo veel verzwegen

;

tiet is een fraye zaak die zo gelukkig Trouwt,
Daar Liefde kragtig blijft, en nimmermeer veroud.

H$t
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Het Woord is niet vergeefs, men mag het wel bedenken,

't Slaat menig om de tand, het kan zo dapper krenken:
Wanneer als door de Trouw de Bruyd is in de Schuyt,
Zo zijn, geloott het vry, Beloft' en Eeden uyt.

Het is niet lang geleen, daar was een aardig Vryer,

Hy fcheen voor alle Man een al te grooten lyer,

Hy klaagd' aan yder een zijn droefheyd en zijn nood.
Zijn Aanzigt was gefteld gelijk de bleeke Dood,
Zijn Liefje'was bekend, elk wilt 'er van te praaten;

Men gaf deVrijller fchuld, de flrijd was boven niaaten.

Het ging op 't alderleft zo hoog, dat ook de Meyd
Waar dat zy kwam of ftond, haar altoos vond bekeyd.
Al eer zy omrae zag hy v/as haar op de hielen,

Hettcheen hy zou door Liefd' hem zelve fchier vernielen

,

Hy klaagt haar even Itaag, hyfmeekt haar wonder zoet,

Hy looft al wat hy mag, hy maakt het Meysje vroet.

Het zal in alle ding volmaakt door liefde wezen.
Hier mede weet de Gaft de Vrijfter te belezen:

Zy op het goed geloof, zy flaat de Vryer aan.

En meend , 't zal voor de Wind in alle dingen gaan;
De Jonker is geruft, het gaat 'er op een Trouwen

:

JVIaar wie het aldereerft zo dapper is berouwen

,

Dat weet de geene wel, die eerteyds Vrijfter was.
Die menig vreemde klugt van and're Vryers las.

Nu gaat het in de wind, de Man die wil niet deugen:
Is alteyd even dwars, zijn Vrouw in alles teugen.

De Liefd' is nu gedaan , de Brand die is verkoeld

,

Daar is een groote twift , daar leyd men nu en woeld.
Men hoord 'er menigmaal , och ! mogt ik weer Ontrouwen

,

Ik zou den Egten-ftaat mijn leven lang wel fchouwen.
Al wat de Vrouwe doet, nog is het nimmer wel,
Nu weet hy van geen Liefd' , nu is hy al te fel , Cn^en

,

Hy heeft geen eer nogfchaamt,voor niemand wil hy fchro^

Hy durft op d'hoogfte-trap van alle Wreedheyd komen,
Hy flaat zijn Bed-genood, hy ftootze van hem uyt:

Is dit niet voor de Wind, is dit geen blyde Bruyd?
Wat
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Wat dunkt u als de liefd' zo te zamcn is gebrouwen,
^

Zal dit met reden niet een Maget a^gterhouwen ?

De Vryers zijn te loos, ik heb 'er meer gekend.
Men fcheen een blydeBruyd.maar 'tSchip is haait gewend,
Ik hebze wel gezien , die ook om 't Goedje Trouwden

,

Maar die het kort daar na zo jammerlijk berouwden.
Het Goedje was verteerd al eer men omme zag.

De Weeid' die wrerd kaal : 't en bleef niet als het plag.

De Jongman niet gewend, tot Werken nog tot (loven, .

Gaat by de Grooten om , en Moeder zit bedrogen

,

Ja tot de üoren toe in allerley verdriet,

Vermids zy 't Huysgezin in zoberheden ziet.

Een ander die na wcnlch een Dogter heeft verkregen.
Die Deugdzaam is en Schoon , met Rijkdom wel ter degen
Van alles wel voorzien, die flaat haaft agter uyt.

En maakt al mee op 't left haar tot een droeve Bruyd

:

Men leeft als zonder Wet, men treed zijn pligtbezyden,
In plaatze van de Vreugd zo komt "er bitter leyden.
De Trouw di^ word beklaagt, betreurd in alle ding.

Men zeyd, 6 droevig Uur! doen ik na Trouwen ging.

Dus zit deVrouw en kermt , en draagt vaft dunne Wangen.
Wie zou na zulk een Staat zijn leven oyt verlangen,

't En is altoos geen Liefd', geen Vriendfchap voor en na

,

Als 't was met Coridon en met zijn Silvia.

P II I L I S.

My dunkt (ó Philida !) dat gy door zulke reden
Hier mift het regte fpoor , en gaat bezeyden treden
In 'tftuk van trouwe Min; geen trouwe'Minnaar word
Door ymands kwaad misbruyk in zijne Trouw verkort;
Men mag geen trouwe Min met regt daarom verfmaden.
Om dat een ander doet veel trouweloze daden

:

Zou ik u waarde Nimph belaften met het kwaad

,

Het welk een ander doet, dat waar een llegte daad:
't Is waar mijn Herderin , het misbruyk in het Trouwi^n

,

Dat fchuyldwelby dê Mans^maar ook wel by deVrouwen;
't En
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'tEn is gelooft dit vry, alleen niet by de Mans,
De Vrouwe brengt in 't Huys dikmaal een vreemden dans ,

Een flaaltje kund'gy zien aan onze lieve Floris,

Hoe word de Man gefopt, wat is 't een zoete Joris.

Hoe menig Jongeling zijn ongeval beklaagt.
Die van zijn eygen Vrouw gecluurig word geplaagt.
En moet gelijk een Slaaf op haar gedagten leven.
Indien liy Vreede wil, moet fchoone Woorden geven.
De Vrouw leeft als een Heer, hy als een flegte bloed:
En hoord nog knorren toe in alles wat hy doet.

Een groote Slaverny, tot fchande van de Mannen,
Die uyt haar Heerfchappy haar zelven laten bannen.
Die van den grooten Heer gefield zijn als het Hoofd

,

En werden door eenVrouw van al haar glanfcli verdooft^
Veel Maagden zijn wel zoet , zo lang zy zijn te Vryen

;

Maar als men is Getrouwt, dan zijn het fnode Pryen»
Zo gy u Oogjes Lief gins ende weder (laat,

Gy zult haaft kunnen zien, hoe 't met de Vrouwen Haat,-

't En is zo zuyverlijk met haar niet; als zy fchijnen,

Zy doen zo menig Man van hartzeer fchier verdwijnen y
Den een die is te fnaps, den ander is te luy,

Pe derde heeft zomteyds al vry een zotte buy,
En laat haar niet aan "'t Huys , nog Huysgezin gelegen.

De vierd' is agteloos , en gaat verkeerde wegen

,

De vijfde loft en borgt, en zoekt de Lombert an.

En teerd het Geldjen op, veel dimmer als de Man,
Of fchoon den goeden Knegt moet op het Water fterven.

De Vrouwe niet te min die gaat het al bederven.
Een ander is te pronks, gaat alteyd^even net.

Of 't wezen mag of niet, het word 'er op gezet

:

Het Zeyl dat moet in top, al zoud' het nam aals rouwen.
Een Vrouw (ó Philida !) die kan veel wonders brouwen»
Indien zy niet en is te vies , ofal te reyn

,

Dan is zy dikwils zo , dat yder groot en kleyn
De walge van haar heeft, ja zouder fchier van kooren.
Vermits zy in haar vuyl van kjaddigheyd wil fmuoren.

'i , De
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De refle die te veel maakt van het Huys haar werk,
Daar moet de Man op Straat, of elders in de Kerk,
Jan*hen die moet 'er uyt, 't en mag niet zijn geleden,
't Is oVer al te reyn , hy mag 'er niet op treden

;

En als den goeden Man komt met een Vriend of twee.
Dan hangt terftond de Lip, dat doet haar dapper wee^
Dan ziet de Vrouwe zuur, en heeft veel norlle vlagen.

Dit, en nog Duyzend meer, dat moet de Man al dragen.

Ik zwyge van de reft , en nog van hoger kwaad.
Waar door het Huys-gezin vervald en onder gaat,

Ey laat ons dit propooll om reden wat in binden

,

In plaatze van het zuur het zoet voor d'Egt uytvinden.

P H I L I D A.

Neen, Philis nodig is 't, indien men niet en peyld
Wanneer raen'tLand genaakt,hetScheepje word verzeykt^

Dit weet de Zeeman wel : al eer \ u ook bezwaarde

:

*t Is nodig dat men die fteld in zijn regte waarde

:

Want als men onbedagt het Trouwen onderwind

,

In' plaats van zoete vreugd men ongeneugte vind.

Wel Philis tot befluyt, laat ons die reden ftaakcn.

Ik moet hier in het Hof mijn Geeft nog wat vermaakf^n»
Ik wenfch u goeden Dag, gy Herder weeft geruft^

Zoekt wat het u belieft , vermaak en zoete luft.

Philis»
Ik wenfchte Philida, dat ik u mogt gele^^den.

Ik zal u hier in 't Groen nu wederom verbeyden.

Philis klaagt by hem zdvcn,

Terwijlen dat ik hier mijn Philida verwagt^
Zo ftoit ik heden uyt mijn droeve Minne-klagt*
O vrugteloze Min ! wat heb ik onderwonden

,

'k Heb lange teyd gezogt :' maar (latie !) niet gevonden^
*k Rijk na de Morgen-ftar, die aan den Hemel ftaat.

Ik wil 't geen ik niet kan , ó al te zotte daad.
Ik zie, dat ik de Zon (ach leyder!) zoek te tergen,

En dat ik d'Hemel mijn begeeren afkom vergen:
ik
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Ik wil, (6 zoete Nimph!) ik wil de Zilvcre Maan,
Die yder tot een pronk ziet aan den Hemel ftnan

,

Alleen tot mijiien dienft, en uyt haar plaats gebieden, s

Onmogelijk Godin, welk nimmer zal gefchieden:
Alzo, 6 frifle Bloem, is dat ik u bcvin,

(Eylaas !) de waare daad van mijn verdwaalde Min

;

Min , ja verdwaalde Min , met Duyzend kromme wegen

,

Waar toe ben ik gebragt, waar toe ben ik genegen?
Zegt gulden Dageraad, zegt vriendelijke fchijn,

Hoe komt 'er in mijn Hert alzulk een fnood fenijn ?

Hoe komt de wreedc Min zo ftreng mijn Zieltje plagen.
Dat ik daar over moet inwendig Rouwe dragen V

Dat ik u zoet gezigt met fmert aanfchouwen moet,
En dat ik werd met fpijt tot in mijn Ziel gevoed?
Wat mag 'er voor Vergift ontrent u Oogjes zweven,
Wie heeft 'er in mijn Hert de Liefde dus gefchreven.
Waar door ik; als geperft, de Min ach laas begon

!

Voogdefle van mijn Ziel; ö Lief! ö Gulden Zon!
Wiens draaien dat van ver zo kragtig my befchijnen.
Dat ik van hitte fmelt , van brand fchiermoet verdwijnen.
6 Philida! indien ik rond uyt fpreeken mogt,
En dat gy al mijn leed eens grondig onderzogt.
Wat zou den Hemel u al zoetigheyd verklaaren

;

Gy zoud (ó Philida!) u anders openbaaren.
Ik zeg nog andermaal, gy Zoud meewaardig zijn.

Indien gy^Herderin wifl: van mijn droeve pijn.

Maar nu, ach mijn Godin ! waar op zal ik vertrouwen?
De Minne werkt in my wel duyzend-werf berouwen

:

Ik zie aan u Gezigt, ik fpeur aan u gelaat.

Dat gy, die u Bemind, paayt met een lofTe praat.

Ik werd als omgevoerd , twee-llrijdig zijn de Reden.
6 Wonder! hoe 't kan zijn, 't en is niet lang geleden.
Dat my een zoete les gantfch aardig wierd verhaald

,

Waar in u Weder-min wier konftig afgemaaid

:

Maar 't vald heel anders uyt , 't fcheynd ofde Minne-goden
üyt wangunil en uyt haat zijn van my af-gevloden.

Wan-
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Wanneer ik u a^nfchouw, zo zeg ik met geklag^
]

O ongelukkig Uur, doen ik u eerll: aanzag.

En dat ik werd beroerd, om u met Hert en Zinnen

,

Met hoop en groote zorg , volkomen te beminnen

;

Godinnc van de Liefd', waar komt het my van daan?

Ontdekt my, waar de Min zo fnel is uyt ontdaan;

Daar is geen Zoet gevly , geen omgang nog geen imeeken,.

Geen lokzcl tot de Min , nog zoete Minne-ftreeken

,

Ten" wederzijd' gefchied, daar is by niemand fchuld;

Nogtans zo i& hèt Hert met Liefde gantfch vervuld.

Echo.
Wie klaagt hier van zijn Min , verzoekt gy iets te wecten?
't Beginzel van u fraert, dat zijn u Liefs zecreeten.

Die gy van goeder-hand^'zeer gunllig hebt gehoord.

Waar door u Jeugdig Hert tot Liefde is bekoord.

P H I L I S.

6 Wonder! wat ik fpeur , wie hoor ik ginder fpreeken 1

't Scheynd of het uyt de Aard ofelders komt uyt breeken^

't Is d'Echo na my dunkt, en dien ik hoor van veer.

Ach ! ftaat een weynig ftil , 'k verzoek van u dog meer.

Echo.
Maar , Philis let hier op, het zijn omtrent drie Jaaren,
Dat u de Min begon, zecreetelijk fopenbaaren^
Drie Jaaren, dat gy eerft verzogt aan Philida,

Die ï^y niet fpreeken kund; nïa'ar leeft nog op gena:
U Liefde die gaat hoog, ma^ kund nog niet verwinnen,
Nog 't Hert van Philida ontfteeken tot Weer-minnen.

P H I L I S.

Is in het Herte dan van Philida geen lufl:

Tot Liefd' nog Weder-min V en leeft zy gantfch geruft ?

Egho«



tufcben Philis en Philida* qj^

Echo.
Geruft, maar nietgeheeU haar Zieltjen heeft bewegen,
Nogtans zy gaat de Min aan alle kanten tegen

:

U Philida die word by wijlen omgevoerd

,

En tot de Weder-Tnin van Philis Ichier beroerd

:

Zy draagt een gunftig Hert , maar kan haarwederhouwcn

,

*t En gaat zo hooge niet, om Philis nog te Trouwen.
Zo ras als Philida haar Philis maar aanziet.

Ontzet haar teer gemoed, haar Verruw die verfchiet,
Zomwijlen op de Straat, by wijlen op de Wegen,
"Waar dat hy haar ontmoet, of by geval komt tegen

,

Zomwijlen voor haar Deur, zomwijlen in de Kerk,
Daar fpeurt men aan 't gelaat een wonder Oogen-merk,
Daar kan een lieflijk Rood by wijlen boven prangen

,

Daar ziet men menig Blos op haare teere Wangen

;

't Welk teekens van de Min, van Weder-liefde zijn;

Schoon of het word bedekt met een geyeynsde fchljn,

Philis,
Zou Philida tot my wel eenig gunde dragen

,

Eu fcheppen uyt mijn Min een heym'lijk welbehagen?

E e n o.

Behagen, weet gy 't nret het wezen dat vermeld.
Of Philida geen Min in 't heymelijk en kweld

:

Zo ras en word 'er niet van Philis oyt gefproken.
Of 't Hert word als een Roos in vrolijkheyd ontloken,

Philis. ^

Ik wenfchte, dat ik mogt de reden van u weeten

,

Het fcheynd, dat Philida heeft Philis heel vergeeten.

Of dat dees Herd&rin my houd als voor een Zot,
Of dat zy met mijn Min geduurig drijft de fpot;

Dit fpeeld my, waar ik ga, geduurig in de zinnen.

Dit geeft my groote fpijt, en baard verdrietig Minnen..

© Echo.
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Echo. !

Minnen, ey Philis zwijgt, eenmaal is u gefchied l

De gunft, al waar ontrent gy u niet vinden liet.

Het fcheen of gy de fpot met Philida wou dryven.
Alleen door u vertrek , en door u agter blyven

,

En t'zederd is 't Compas met u gantlch om gedreyd.
En zijt van alle hoop tot deze teyd ontzeyd.

Philis.
Wel hoe het fclieynd een Droom,dat gy mijn wedervaren

.

't Geen heym'lijk is gefchied , zo duyd'j ijk kund verklaren^

Was ook de Jonge Maagd niet in haar Eer gekrenkt.

Was 't Herte niet ontftefd? gelijk men dat wel denkt.

Echo.
Denkt vry, dat Philida niet fpijt was ingenomen.
Als zy geen Philis zag ontrent nog by haar komen,
'tWas van een Jong Gezel een al te flegt beftaan.

Daarom zo fcheynd voor 't Oog u Vryery gedaan,

Philis.
't Is vreemd, al wat ik hoor, 't zijn wonderlijke daden,
'tScheynd of den Echo weet mijn gantfche zaak te raden

,

Zou Philida hier door nu blyven onbeweegt.
Schoon of haar Philis fteeds een Hert vol liefde dreegt?!

Zo kan men evenwel geen gunft van Min bemerken , I

Aan Wezen en Gelaat, aan Woorden ende Werken,
Ik vraag nog andermaal? indien het zo gebeurt.

Zo is de kans verzien, zo leef ik ook betreurt.

Echo.
Treurt Philis zo gy wild, het zijn u eygen ranken,
Gy hebt u Philida in 't minfte niet t'ondanken

,

U is nog naderhand een ander zaak gefchied.
Waar in dat gy u fchuid niet als te klaarder ziet:

Gy
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Gy hebt de zoete Maagd zelfs mondeling gefproken

,

Het fmecken flond aan u , aan u heeft het ontbroken.

Weg met u zuure mond , weg met u ftuurs gelaat,

Wanneer gy na u wcnfch met u Beminde praat.

Ziet voor u , dat gy noyt van iets begind te roemen.
De fchuld die is by "u, gy kund het niet verbloemen.

Philis.
Ik vind my overtuygt, de reden hebben kragt.

Vermits dat ik mijn pligt niet regt en heb betragt.

Zou Philida dan noyt genegen zijn te Minnen,
Zal ik in Eeuwigheyd haar nimmermeer verwinnen?

Echo.
Verwinnen , 't kon gefchien , ik zeg voortaan geen meer

,

Het eynde van u zaak dat weet den Opper-heer

,

Die zal het door den teyd u alles openbaaren

:

Wat Godt te zamen voegt , dat zal in 't end nog paaren.

Philis.
IVii diend my goeden raad, het fcheynd metmy gedaan.
Ach Philida! wat zal u Philis nu beftaan?

Door nooddwang nu geperft zo zal ik moeten fcheydeu,
En met een ftille Geeft een beter lot verbeyden.

Ach Philida ! door nood, zo neem ik een befluyt.

En zeg adieu mijn Lief, mijn uytverkooren Bruyd

;

Adieu mijn hoogfte Schat, fleur van mijn Jeugdig leven.

Adieu mijn Zonne-bloem, die ik nu moet begeven,
'Adieu 6 Morgen-llar! die my door Liefde voed.
Adieu mijn Gulden-zon, om wien ik treuren moet.

Adieu , Godin , adieu , gy pronk van alle Vrouwen.
Adieu Princes, die ik verlaat met duyzend rouwen.
Adieu ó zoete Nimph, aanfchouwt u Dienaars leet.

Adieu roemwaarde Vrouw, gedenkt aan 't geen gy weet.

Adieu mijn Ziels-matres , die ik niet mag vermanen.
Adieu mijns Herten-trooft , adieU met droeve Tranen,

$02 Adieu
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Adieu Luft-liof vol \Teugd, ik hoop zo lang ik leef.

Adieu mijn Ziels-fonteyn , die 'k nimmermeer begeef;
Den Hemel die gunmy in Liefde te volherden

,

Dat gy mijn Egte Vi-öuw, en ik u Lief mag werden:
Adieu dan voor het laatft, met droefheyd ende pijn:

Adieu mijn Lief, adieu, het moet gefcheyden zijn.

jNkcir eer ik nog vertrek, hoe zal ik dan zo fcheydcn?
Bedaard mijn droeve Ziel, en laat u niet verleyden

,

Daar mogt nog eenig hoop by avontuur op ftaan.

En ik haar fpreeken mogt, 't is beft van niet te gaan.
Daar komt ligt onverzicns een toeval in de Minne

,

ó Wonder ! wat ik zie , daar komt mijn Veld-godinne

,

Mijn trooft, mijn toeverlaat, wat diend 'er nu gedaan?
'k Zal met mijn droeve klagt haar in 't gemoete gaan.

Ach Philida ! ik wagt alleen op u meedogen,
ó Liefde! die niy drukt; hoe groot is u vermogen.?
Ik dwaal in mijn verdriet, ey zoete Philida,

^ Gund, naar u zoeten aard u Philis eens gena.
Mijn heet en brandend Hert dat is aan allen zijden

Benauwt, ó droeve Min! wat brengt gyduyzend lijden.

Indien gy eenig gunft in uwen Boezem draagt.

Zo denkt (6 Gulden-zon !) hoe dat ik word geplaagt

,

Hoe dat ik ben omringt van buyten en van binnen

,

En hoe ik ftrijden moet, my zelven t'overwinnen,
't Scheynd dat gy zoete Nimph geduurig my verfmaat,
In alles\vat ik doe, ofwat ik heden laat;

Zo ik iets van mijn Min bedenk aan u te ichryven,
Gy weet met aardigheyd een klugt daar mee te dryven.
Mijn Rijmpjes die gy ziet, vol droeve Minne-klagt,
Die worden even zelfs ook met de Min veragt.

Mijn Min , verdoolde Min , die ik met fmcrt moet dragen

,

Die my niet anders ieerd dan als ootmoedig klagen

:

Door dwang (eylaas !) geperll , buyg ik my voor u Troon

,

Had ik een Konings-magt, of droeg een Keyzers-kroon

,

Door mijn cerwaardigheyd zoud' ik tot Liefde dwingen
U Maagdelijk gemoed, met ;^nd'rc Duyzend dingen.

Ver-
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Vermits het meefte Volk alleen op Rijkdom ziet.

Zo dunkt my waarde Maagd gy om die reden vliet.

De Rijkdom my belet, onï u te mogen Ipreeken,

Hoe zoetjes dat ik vley , 'k blijf egter nog verlteeken.

En fchoon het eens gebeurd, en dat ik by geval

Een Woordje met u fpreek, nog is het niet met al,

Gy toond u wonder fchuw , en fcheynd niet wel te vreden

»

En laat my heden gaan onwaardig tegens reden:

U vriendelijk Gezigt dat (laat niet lief-getal.

Geen Kusje laat gy toe, wanneer ik fcheyden zal.

5 Zoete Philida! wat mag u wederhouwen.^
Dat gy u zo bedwingt, om niet te willen Trouwen?
Voor my ik vat het niet , of is 't om eer en Staat

,

Om glory van de Waer'ld, die als een damp vergaat.

Wat vrees mag by u zijn , zeg Lief, wat kan u deeren?

Zal ik u zoet Gezigt in Eeuwigheyd ontbeeren'?

Zal ik vcrlaaten zijn en leven zonder vreugd,
En dwalen in de Nagt van droevig ongeneugt?
De Nagt van duyllerheyd vol hoopeloze Minnen,
Doorvlogten met veel leed , en met beroerde zinnen.

Beweegt u Philida, aanziet mijn treurig Hert,

ï^n maakt my eenmaal los van dees bedroefde fmert,

Philida.

Wel Philis zoete Knegt, al wederom te klagen.

En my de oude Les van Liefde voor te dragen

,

Het klagen lieve Vriend, als 't even ftaag gefchiet.

Dat is een laftig ding, men hoord het met verdriet.

Wel aan, indien gy wilt, laat u ten beften raden

,

Dus fteeds in ongeneugt te leven kan u fchaden,
Gy zijt een Jong Gezel, en vry een geeftig Kwand,
Zoekt die u lieven wil , en houd de overhand

:

Voor my , het is vergeefs , gy kweld u eygen zinnen

,

Ik ben , in kort gezeyd , nog niet geneygt te Minnen. .

(0 3 Phï-
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P II I L I S.

De Mond (6 Philida!) Ipreekt dikwils met befcheyd,
't Geen 't Herte niet en meend , 't word zo wat om gedreyd,
•In'tMinnen^, naar het fchcynd, zomagditvrypaireeren.
Een Vryer, die wat weet, kan haaft dit Lesje lecren

,

Het is een oud gebruyk, men noemt het Eerbaarheyd/
Men prijft ook zulk een Maagd , die ftraks niet Ja en zeyd

,

Het is der Vrijfters aard, haar zo wat fchuw te dragen

,

De Vrycrs haar Natuur, te fmeeken en te klagen!

Op deze Noord-ftar Lief is dat mijn Scheepje zeyld

,

't En kan mijn fchuld niet zijn , zo ray de Haven feyld.

Philida.
Abfteld gy dit voor vaft , 't faljeerd nog menig werven.
En dat een Vryer moet zijri zoete Liefjen derven,
't En is geen vaile Wet gelijk gy heden drijft.

Want menig Maagd is fchuw, die zo geduurig blijft.

P H I L I S.

{a Phihda, 't is waar, wild gy ten naauwften keuren:
iaar maakt eens onderfcheyd wat ziet men meeft gebeuré?

Het is een oude Spreuk, ziet wat de Liefd' vermag,
Geen Eyken-boom en vald ten eerft niet met een flag.

Een Vryer, die het meend, en zal niet eens verzoeken.
Maar wel verfcheyden-maal, en ftadig hem verkloeken.
Zijn Liefde dien hy draagt, hy dikmaals openbaard.
En zo de Vrijfter is , vry van een goeden aard

:

Zy zal hem als een Vriend de zaak ten beften houwen.
En op het alderleft nog willig met hem Trouwen.

Philida.
Is 't zo, gelijk gy zegt, en word 'er dus gedaan.
Wie kan na regten eyfch dit alteyd tegen ftaan?

Geduurig en met kragt, gelijk de Vryers ftrijden.

Dat kan geen teere Maagd nog Jonge Vrijfter lijden.

Phi-
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P II I L J S.

De Strijd Godin, 't is waar, word even als met kragt

In 't Leger van de Min gedtiurig uyt gewragt

:

Maar let wel Philida, dit ftaat er weder tégen.

Wie kan een forfle Maagd tot Wcder-min bewegen,
Zy Haat de Vryer of, al fchoon zy hem bemind.
Zo lang als 't haar belieft, en vreugde daar in vind.

Dit regt dat heeft een Maagd , dit moet de Vryer lijden,

En daarom mag hy ook geduurig weder-ftrijden

,

Op hoope van gewin: maar ^t is geen regtê Munt,
De Vrijhers is te veel in deze zaak geguht.
Een Vryer b'hoord geen meer als drie maal af-geflagen.

En na den derden llag zo moeft hy niet meer vragen.

De derde flag moeft hem zo veel al zijn gezeyd

,

Hoord Vryer, houd u ruft , en zoekt een ander Meyd:
Daar mee waar 't Liedjen uyt , dan had men vafte peylen,
"Nu hoopt men langen "teyd, en nog zo kan het feylen.

Voor my , ik wenlchte wel , en dat 'er zulk een Wet
Voor yder Jonk en Oud in 't Minnen was gezet:

Maar nog in deze Strijd zo heb ik goed vertrouwen.
En dat niijn Philida haar niet zal agterhouwen

,

In fchijn nog veynzery, gelijk als veel gefchiet.

En dat men leeft op hoop , en dan als weder niet.

Neen Philida, mijn dunkt, dat ik kan anders merken

^

En dat getrouwe gunft zal blijken uyt de werken.
Hier mede mijn Godin, zo dunkt my tot befluyt.

Dat ik de Bruygom ben , en Philida de Bruyd.'

Philida.
Neen Philis, lieve Knegt, dit flot en heeft geen reden.
Men gaat zo onbedagt niet in het Huw'lijk treden

,

Al word 'er in de Min wat Boertery gepleegt,
't Is nodig dat men dit wat ryplijk overweegt.
Zoud gy met Philida genegen zijn te Trouwen

,

Verftaat wel wat ik vraag, en zou 't u niet berouwen?

^5 4 Put-
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Dit is een vreemde llag, wel Lief, wat vraafi; is dit?
Te meer om dat gy weet, dat Liefd' mijn Hert bezit.
En dat ik heb geleeft op hoop verlcheyde Jaaren,

-

Om met \i in den Egt door Liefde t'zaam te Paaren.
Zo is mijn antwoord dit , en zeg dan Philida

,

Op het berouwen neen, en op het Trouwen ja.

Philida.
Hebt gy de zaak al wel met voordagt overwogen ?
Bedenkt u eerlt te regt, al eer gy word bedrogen.

P H I L I S.

Noyt kan ik in der daad van u bedrogen zijn,

Zo gy in trouwheyd lieft en zonder valfche fciiijn.

* Philida.
Zo trouwheyd in de Min ftaat vall ten wederzijden

,

Zo is 'er geen gevaar van iets bedrog te lijden.

P H I L I S.

Op trouwheyd ik verzoek u tot mijn Egte Vrouw*
En op u trouwheyd ik ten vollen my vertrouw.

Philida.
Gy zoud tot Weder-min een Maget fchier bewegen,
Al was zy tot de Trouw nog Minnen niet genegen

:

^Liar laat ons hier in 't kort wat Vraagjes uellen voor,
Zo wat difcours-gewijs, ey geeft nog gehoor,
3k zal geen zotte-klap, geen loffc reden maaken.
Het geene dat ik meen, zijn Huylfelijke zaaken.

Wanneer gy Philis dan naar wenfchen waard Getrouwt

,

Met dees die gy bemind, en die gy nu aanfchouwt,
Zoud gy u Leven lang in vreed' dan konnen leven

,

En onder 't Huys-verdriet gewillig u begeven ?

Zoud gy.een zwakke Vrouw doen billik onderftand.
En bieden na den.eyfch getrouv/elijk de.Hand?

Phi-



'iujfchen Philis en Pbilida. 103

P H I L I S.

Ja
Philida, ik zou mijn trouwheyd noyt ontrekken,

/lijn Hert niet al zijn kragt dat zoude daar toe ftrckkcn.

Philida.
Dat gy de waarheyd fpreekt, geloof ik in der daad.
Zo lang als 't voor de wind en naar u wenfchcn gaat:

Maar zoud gy d'eerlte twifl wel zoetjes kunnen mijden.
En als 't palle kwam wel tegenlpreeken lijden ?

Dit is het cerfte punt , dat Egte-luyden diend

;

En eerder komt te pas dan als men dikwils miend:
Want door een fcnemper Woord , of door een hevig

fpreeken.
Zo ziet men menigmaal de grond der Liefde breeken.
En wie die Gulde-les niet vail en wel onthoud

,

't Is veer de befte wijs hy noyt zijn leven Trouwd.

Philis.
*t Is waar, die Gulde-les is nodig voor ons beyden,

.
En wijft als met de Hand waar heen het ons wil leyden

,

Te meer om dat het ftrekt tot vreed' vanMan en Vrouw.
Tot welftand van het Huys, en van de reyne Trouw,
^it fta ik willig toe, en zonder lang te draalen:

Mits dat een deugdzaam Wijf blijft binnen haare paaien.
Bn niet door forlfen aard bv wijlen nu of dan
jk zijn als Overheer, tot ichande van de Man.

\
Philida.

Gelijk ais dit betaamd ; maar Philis nog al verder.
Als ^y nu waart Getrouwt, zegt my eens lieve Herder

,

Zou dan u Liefd* wel zo ftandvaftig kunnen zijn

,

Dat gy geen Oogen-luft, nog heymelijke fchijn.

Van gunft, u leven lang aan niemand zoud betooncn.
En dat gy 't Egte Bed met zuyverheyd zoud kroonen;
Geen Jok nog Boertery , geen Geyle' dartelheyd
Tc pleegen, welk de grond van Jalouzyc leydV

(0 5 5 Veel
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Veel minder dat g>' zoud een ander carefTceren

,

En lieven buyten 't liuys , 't welk noy t en mag palTeeren

,

P H I L I S.

Ik zeg met volle Mond, 'k zeg Ja mijn zoete Beeld,
Wanneer als in dit (luk de Vrouw geen parten Ipeeld

,

Kiet van Ontugtigheyd, of dier^elijke kwalen.
Maar dat zy na den eyfcli haar fchuld niet wil betalen

:

De fchuld; gelijk men leeft, en van goedwilligheyd

,

Het welk menig Man ook in 't verderven leyd

;

Schoon of den Huysheer is tot zoete lull genegen.

De Vrouw blijft even koel, begeert het niet te plegen,

Indien een Jonge Vrouw wil hebben haar begeert.

Die moet na deze Wet volkomen zijn geleerd.

P H I L I D A.

't Is waar, in dit geval, kan ik niet tegen-fpreekcn.
Maar als men vorder gaat , daar fchuylen meer gebreeken.
De Man die leyd de fchuld wel dikwils op zi'jn Wijf,
En als men 't wel beziet; zo is het zijn bedrijf.

De gronden van de Liefd' beftaan in zoetigheden

,

In Vriendfchap zonderling, ook in bekwame reden.

Een Man die alle ding zijn Egte Vrouw verwijt.

En haald veel zaken op, alleen tot enkel fpijt.

Die knorris; is van aard, en uyt Natuur genegen.
Daar is de Trouw een laft, daar gaat het niet te degen

,

Daar elk des anders leed als op een JJchaale leyd.

Daar word de Liefde kleyn , daar vind men 't al bckeyd

,

Zo gy dit kwaad Vergift niet kund geduurig fchouwen.
Ik zeg nog andermaal, 't is beft dan niet te Trouwen.

P H I L I S.

Neen Philida, ó Neen ! dat 's wel een lofle Vent,
Die ook aan yder een zijn zaken maakt bekend,
't Is beter, als men zegt, in ftilligheyd gezwegen.
Als van een enkel Woord veel fmert en hoon gekregen.

Pm-
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P H I L I D A.

fa Philis , na den cyfch te fpreeken op zijn tijd.

Dat heeft van overlnng al menig Hert verblijd:

iVIaar tot de zaake zelfs zo voeg ik deze rede

,

Een Zwyger is wel goed, wanneer ^t gefchied tot vrede.

Al wie dat op zijn teyd tot vrede zwygen kan,
|Dat is een Wijze Vrouw, of ook een deftig Man.
Maar wat is dit gezeyd, men mag 'er niet of roemen.
Daar is een ander zoort, en die wy Pruylers noemen.
Die met een (til Ie Mond ook zwygen al den Dag,
Ta Weeken , Maanden lang, en doen een ftille llag.

Een llag, die ook de Vrouw kan in de Ziele nijpen,

En zonder eenig Woord! hoe kund gy dit begrijpen?

Dit is nog erger zeer, en gaat fchier al te fijn:

Wel Philis zoud gy ook een Pruyler kunnen zijn?

Philis.
Wat beeld mijn Philida dus zeldzaam in de zinnen.
Dat Philis d'Egte Trouw met pruylen zou beginnen:
Neen Herderin, 't en is van Philis noyt gedagt, ,

Veel minder dat dit kwaad zou werden uyt gewragt,

Philida.
Gy flaat veel zaken toe, dien ik u draag te vooren,
Gy zoud tot Weder-min fchier Philida bekooren.
Maar egter fchuyld 'er nog al vry een hooger kwaad.
Waar door het Huys-gezin zeer ligt te gronde gaat: '

Dat is de Dronkenfchap, die 't alles kan verteeren, ,

Die moeft gy vyand zijn, en dapper van u weeren.
Daar zijn der , die voor 't Oog wel brave Mannen zijn

,

Maar heym'lijk opgepronkt door een gemaakte fchijn,

Zy weeten op den^Dag haar vuyle luA te buygen.
Maar egter in der Nagt zy in het duyfter fmuygen.
Daar zit de Vrouw alleen, de vreugd is uyt het Huys,
Wie dit te beu-rte vald, het is een dubbeid Kruys.

^ Het
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3Het Goedje word verteerd , de Zinnen bijfter dwalen.
Een Dronkaard als men weet die wil veel Moftert malen»
O Philis ! dat ik wilt ik hier van liep gevaar.

Ik Trouwde nimmermeer, ik bleve die ik waar.

Philis.
Ey Herderin, houd op, dit zijn maar kwa gedagten,

Gy hebt van al dit leed geen Ichaduw te verwagten

,

Ik laat de waare daad van al dit jammer Itaan,

Komt, zoete Nimphje komt, wild my de koop toe (laan.

P H I L I D A.

Ja Philis , als ik u zo hoog fteld' in 't vertrouwen.

En 't viel dan anders uyt, hoe zoud' het my berouwen.
Al 't geen ik heb verhaald, dat is maar Huys-verdriet

,

Dat zelden word gemaakt, by toeval zo gelchied:

Maar gaat een weynig voord , wat zijn der duyzend laften

,

Van Ziekten, Pijn en leed, wat zijn der ftrènge Gaden,
Die ook geduurig zijn ge-eygend aan de Trouw

,

En treffen dan, zomwijl de Kinders of de Vrouw,
Die al de zpete Vreugd in droefheyd doen verkeeren

,

En dat men lijden moet, al zoekt men 't af te weeren.

Als my ook over kwam een Kwaal of droeve Pijn,

Zoud gy my wel als dan een trouwe fteunzel zijn?

Philis.

Ja Lief, gelooft dit vaft , geen trouwheyd zal ontbreeken

,

Ziet daar mijn eygen Ring,'t welk is mijn trouwheyds Tee-
Die zal getuyge zijn yan mijn getrouwigheyd , (ken.
En dat mijn trouwe Min op vafte gronden leyd.

P H I L I D A.

Ik weet niet wat ik zal , gy maakt my twijffelmoedig,
Ey Philis toeft nog wat^ waar toe dus al te fpoedig?

Phi-
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P H I L I S.

A^aarom dog lang gebeyd? daar fchuyld geen ongeval.

P H I L I D A.

ik ila als in beraad, ik weet niet hoc ik zal.

P H I L I S.

Ey Lief, hoe dus bedugt, wat ftaat u dog te vrezen? "

P H I L I D A.

Wel Philis wat of 't is , het Ja-woord wil niet wezen,

P H I L I s.

*t Is lang genoeg, mijn Lief, fteld zulke fantazy

Ter zyen, konit hier (taf, weeft met u Minnaar bly,
Want'ik op deze Uur gelukkig my bevinde.
Gelukkig boven maat , mijn waarde Ziels-beminde.

P H I L I D A.

: Ja Philis, het geluk zijn rol te wonder fpeeld.

Én werd gantfch t'ongelijk by veelen uytgedeeld,

I

Wanneer als het geluk een Jong Gezel wil dienen,
' Dan zal hem de Fortuyn een fnel geluk verlienen

,

Het zy of door een Vriend, die hem zijn gunft betoond.
Of dat hy by geval komt daar de Vrijfter woond

;

Of,dat zy door het Oog , en door een zoet aanfchouwen

,

Tot Liefde word verrukt , en v^-enfcht met hem te Trou-
Gelijk in dat geval ook menigmaal gefchied, (wen.
Pat Liefd' gebooren werd zo ras m'elkander ziet.

Philis,
Hou op, mijnPhilida, wijdloopig nu te fpreeken
Van Liefd', en van geluk doet onzen handel breeken,'

Keerd weder mijn Godin, en fpreekt u regte grond,

Ew zonder veynzen meer, fpreekt Juffer uyt de Mond.

Phi-
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P H I L I D A.

Wel Philis tot beiluyt , zo vraag ik u volkomen

,

f

Hebt gy dat in u Hert getrouw'lijk voorgenomen.
Met my u Leven lang te leven in de Deugd

,

Te dragen zoet en zuur , in droefheyd en in vreugd : ':

Gelijk ik heb verhaald in veel verfcheyde zaken.
En zo gy 't opregt meend, ik zal het veynzen ftaken.

Philis.
Opregt mijn Ziels-godin, zo vaftelijk vertrouwt.
Als gy het Hemels-ligt hier met u Oog aan fchouwt.

P H I L I D A.

Wel Philis deze Ring die zal ik dan aanvaarden

,

En zal een rfcken zijn van u, mijn Lief, mijn Waardea.
Dat gy in trouwheyd leefd, en niet in valfche fchijn.

Hier op zal ik u Bruyd, en gy mijn Bruygom zijn.

Het
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Het Tweede Deel.

Aan de Onder-getrouwde,

Vergelceken by de Voor-middag.

T)e Mtn^ in T)eugd gevoed^
Volbrengt des Minnaars wenfchen y

En baard een zoete vreugd
Op Aard" by alle Menfchen:
Wanneer een Jeugdig Taar
Jn IDeugd naar Trouwen gaat

,

^an Jlaat de Gulden Zon
In d'^alderhoogfie graat.

Gent'
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Genezis 2: 18.

o^oTi ftabtie be ^€€M€ ^obt gefji^aften : j^et en ^
niet nocb bat be jEEenfcï^e aïïeen sp ; 3ïi jaï ï\tm een
guïjie maaiten [bie] aï^ tegen gem atier sy.

(jTrouvv wiens eygenfchap door vail geknogte Banden,
Twee Zieltjes onder een tot eygendom verpanden:

De Trouw die ons vertoond een zonderlinge kragt.

Die als een Voedfter is van'tMenfchelijk-geflagt:

De Trouw wiens grootgeheym van niemand is begreepen

,

«Schoon dapper in 't verftand, hoe kloek en hoe gefleepen.

De Trouw die by haar zelfs en uyt haar eygen aard.

Een fchoone Melody en zoete vreugde baard

:

De Trouw, in 't kort gezeyd, die boven alle zaaken
Kan beyde Man en Wijf zeer bly en heuglijk maaken

,

En haar met zulk een Band zo nauw en eng verbind

;

Zo dat men in een Lijf twee Zielen t'zamen vind.

Wiens Zieltjes onder een gevlogten maakt een heele

:

Wie niet en is gepaard, die is nog maar ten deele,

Hy is niet meer als half, zo lang tot dat hy vind
Zijn lieve Weder-helft, dien hy van Herten Mind.
Het Huw'lijk maakt een Menfch, een Menfch van volle

leden.

En waarom dat men Trouwt, dat heeft al vry zijn reden»

Ecckf. 9:9.

teniet be^ HEeben^ met be ^^atiltie biegnïief geöt/ aïïe

be ^agen nlae^i pbeïen %t\xt\\i/ iiieïfie 6obt u gege^
ben geeft onber be ^aniie/ aïïe ulue jibeïe ^agen;
toant Ut \i uto' beeï in bit K£eben / enbe Uan ulnen
SCrbepb bien gtr ^röenb anber be 2onne»

De Liefd' is van zeer zoeten aard

,

Zy werd uyt vrolijkheyd gebaard

:

Zoet zien , en vriend'lijk fpreeken

,

Kan 't Hert tot Liefd' ontfteeken.

Het
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Het Tiveede Deel

DOORGBMENGELD
Met verfclieyden Bruylofts Lied ekens.

BRUYLOFTS-LIED.
Stem: SchoonfteNimplije in het Woud.

"VJi/^ed mi b?oïij!tm becblgt» /

iFiiiurtöi)/

©i?i)iErt'5amEn5üt ^t^oimn:
*t %o, een ©ag nu öan gcluh /

ï^w ban öziih /

J©e8 imt al be jiiffc ©lootncn.
Ziet tïaar fs een iDilb sciaagt /

ïDat beftaagt

«©n5e ^jnpbegoms perfoone

:

39aaar üjat is t)et boo? ctn ©ier :*

*t50;errfiec

1 llwe ïBt»iï«3;ou3«ircï)oonc.

a^onberlöft ^o is bit töctft /

IDant^ccrflcife

l^nft ben ïager moeten ïageit /

»t i©ilb bat tooiib' niet 3ön sebaan /

maav gebaan
3s mi al bes Sagecs Magen.

<=3nipbrgom gp $ijtbe geen /

©ie alleen

*3p ben 5ager i»o:bge!ebfn /

Cn öf t «i>iia bat is u ^zupb /

©ie gp lipt

iC*aac gejeifcöajj ijcbt gcftteHfH.
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ïïaat itt 't ?£actircö «ist 5iJn beiUierö
laiur ö5ert /

U^ilb öet Cfcimljcf)2 na fagsii

:

^ouliJi n iHipa op DC5e gronö /

VKWtt aonb /

UDiïDii b.^ooin en cerlyft tjwgen.

5Dit '0 een ïtiot öie »J5oöt ömiint) /

*irngnöinö
Opbicn UDcgtJ.sIIe\3cr.öl{roone/
*£ as S^nx. ^uipöfgom ti pli'öt /

't vjrenUjiö ïiiat

Sal öct " W^ namaals ïoone;i.

V^Mit geöiuirfg na De 5D£ugD /

2n u 3fugö /

HDiltJ in ÖODC0 d^eese lebea /

Liedekeni,

Eüict u ïiebs ^gt-grttoo9 /
(<£otöe©ooD

ü boerb in !)er ^irculuig Uebsn.
't 30 tian anöt oue tot een XOtt

3'nge5et /

53at men 5al in bfiigDen CronUjrn /
iDantijP üJilöanzb'vegte-fïaat/

l^zoeg en Iaat

ï^et *Gpn«igt *ï'3o opbon'ojen.

iflu ban '2?^nubrgo!nTn23?npt» /
(Cot bcfluDt

Wn ban lu^nj ci)fn u te ^ameii /

^atbrctje U^engb / bieeb' en rufï /
j,5aai u liift .'

€n ccn 2alig <;??abe / ?[men.

B R U Y L o F T S - L I E D.

S T E M : Nu laat ons allegaar dankbaar zijn.

Dg'eöfin ter 2ce-toaarb in begeeft/

«i:n Diijft op <öoöt£i genaCen/
£ijn Ifrrrc in öecI 5o;gen frcft/

ï^n öaop; op (öotTtS toclöaöen /

^ömtoylm w^i Ijn gococii moet /

Span üalr l}ii \ueDer onDcrUocr /

53^00? ^^lozriiEi] cti 0002 ïIöinDcn

5t)leii<ït 5i]ti ^cfttp bcrntnöcn.

©eHiefoC iS e groote gee /

^ctal50nfc'^^25aarcn/
e?e-53inö ötc fi;3a- ö -i ^c&ip ran ttoee

i&n 3?cnri: l^,Et in bc3toviarEri.

<£:n JiDagct is? gpiD-' öeJBlnö;
©lE s>ct)lp en ^ocj en al öerfltnö /

3111^ ^P km\ 3L'eföc ö?agen /

goöocnsi'nietal^pttigen.
i|ec êetiP öat isf üe minnaae 3oet/

©ie mciiiotnaal moet Inörn j

üBx ïtitie met üeeï regcnrpoeïi /

©e groot^ -Ztz L oaifniiDen ;

Eijn iLtEf öat iéf 3!jn ©a^erinnö /

giin iLint ' 3ö!i ;3ai5cn ann De ^tranü

/

i^t tSöifDj Diepe ISnilcn

ipaar 't ^cljeepie na m:.cr Scplrn,
«0e(iihliia 3nt go Sjnuöcgom /

S^at gp op 5umc Stromen /

3£hoaac men u ïjiet luElieftom/

SDI öooi De J©iaö seiioaien/

©at gp Poo?5igt!g ftebt gcpeplD /

c-n 5nlU een t^auen öebtbC5CPto /

©aar JEtltppcti / <ï52onQ nog SSanDcn /

il s^cöip niet öetft Doen flrarjöen.

^mijt nu öef^nhertiiDe gronö/
<Bn uniö gerutllg lebm /

ïl^iiö ILuöjes? / ttnsjej^t'ailer fïonö
3Ctinu^^eininDrgcpen:
<t5:i hm\n met om 't noojgaantie toee/

<öp 3i)t nu op fc;i goeoemt I

ÏLa^u nu öctï^diootic Pieren

^4;nDcuflDeiigoL manieren.
i?irrö3o Dl' è*^cboot na S-ieföens-aara

©pöari! tot een ijroone/

iacd 3oerp litnDeröti'.o?D gfbaarö /

%ii <èa;f-fo5nptrn fcboone/

öDie a!G' ren cieraaö aan n ©SS
\^.m namaal» 3uilen 3nn getold

/

<ér\ fTaan tot uUier ecren /

ü^tiö u oScflagi Permeeren.

^11 gp y^^mw 25?PpD/ na reten.S-toet,

IDifO mee Den :tli{jer piaegen /

^ti ii\nn <i5oöt o in ge^et /

it5)^ moer » oanr toe üocaen /

<iÊn geeft geen co23nah Pan perö?let /

ii'^o;DoeI ört geen Gat ^loöt gebieü/

ïOilD f)cm Mm l^ei'tfnPjeesen /

«5e 3uit jjcseaenö toefen.

BRU\1
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ÉRUYLOFTS-LIED.
Stem: Pronlqe van de Maagden.

T lefd' en rey ne Trouwe

:

Komtonshier voor Oogen

,

Ziet ons Bruyd en Vrouwe
Heerlijk opgerogen,
Liefd' hectt haai bewogen
Te treden in den Egt

,

Speslrootjes, I'ylootjes ,

Hert binders : Vrcugd-vindeis,
Nu Kransjes vlegt.

yelpt \\wkï lof verrtieeren

,

Gy die hier ter ftede

'c Jonge Ï'M ter eeren

,

Zij: }ickorrenmede,
W'» nfcht haar t oe veel vrede

,

Geluk in dezeftaat,

Dathaare, ^eibare,
In'tleve, God- geve,
Zijn gunft te baat.

Bruydegom wild Minnen
Üue Bruyd voi eeren,
Metu Hert en zinnen,
Zoekt haar vreugde vermecreii

,

in de viees des Heeren ;

Wild leven na Godts Woord,
Met vreugden, !n deugden,
WildZaayen, En Maaycn,
Zo als *r behoord.

Wild Vrouw-Biuydbetoonei»
Uwc Man veel trouwe ,

V.eed'lijkbyhem woonen,
d' emel te z.iraen bouwe

,

Als een eeibanr Vrouwe

,

U altoos deugdii.k draagt

,

De Zo;:de, 'n 't ronde.

Wild hafen , En laten.

Die Codt mishaagt.

Wild al te zamcn merketi

Op de Hand des heereji

,

Op zijn wonder v. erken

,

Hoe liy tal gaa- kecren

,

Yder moe hem eejen

Hier in du Aardfche dal

,

Dus noemen, tn roemen»
W7 heden , .Met reden

,

Godt boven al

F I N I S,

BRUYLOFTS-LIED.
Stem: Gelijk de Sterren vcrcieren klaar.

I^crr! lJiirlnt!cnC)cmpltaoonD
<rn (ïSmtDtglnh Diiar Ircfi /

U QocDigbepb ^\i 'long iDaartoonö/
^nnnaru ;cgrngrcft/
öv hcbt'tiJuto'lijh 3elf.'! in nrjlïdö /

Ol^crr ' Uit In öcn t)cmpl taoonD / ï©tlö met ti (J?epfl ïJcgaben ffftoon /

<rn (j5mtDtg!nh D^iar Ircfi

'

©it ^ongc l^aac u^i utom ööOS^

(pn 232upDraom DrminD oprcgt

tl Elef. 'u tnaarDe l??ouyD /

n Uiilö Dat 3Egaicn fli.s 11 X^mp toEr^Slari lïiicngpnu5nttiafTgebf3t/
itifia. öofijrOfncujt^Ei^rroutD/

^tn j'öcnfc'f) ö?Bt gtj (Gcrcjapm rcpn JLcniljaar tn Deugö / met bjpugöe booJt/
^aar ii b?tagcn gorb / <Bn binD iito DrpDe aan <ï3oDtS Cfcpiig

«i5n scgniö Ijem hitv In 't gcmfun / il?oo:ö.

%\\ uoiifu otijtWoeö /

"

<Q\\ BP ©jowttj ©jijyö Ui?fft ooJi bcrrg^
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©triöoet urfpne pligt/

<Bü roonb u ji^an qe^oQtimm]itv^ I

Hflfli löcr^onöprrlgt/

f&Q tDcnfcüenii Danmttienupi/

Bruylofti'Liedekerrs,

2Dcö ^ttxtn I^CDl'öcn bjpcö' f

ai 'rafentoat50PtEnlieflÖ^t lupö/
©rt tocnfctjentopu mreo'/
%\ tolt i> rot Den tunnel Icpö

©at3Pl)pu/ totlnöKfïÊeutofi^cpö.

BRUYLOFTS-LIED.
Stem: JFeefl vjelkom Brwjd'gom.

TT Omt Famablaaft in 't opcnba?i
Ter eeren van dit Jonge Paar,

Komt wcnft hadrmee
Des Heeren Hcyi'gen vtee.

Geluk zo wc'nfcbeti wy te zaara
U bevde i deï Heeren Naam

,

Geluk JongFaitr,
Gclukjvan jaar tot Jaai.

Aanhoord nu wat gv fchuldig zijt

En hoe gy zult tot aller tijd

,

Jnd'Egte-ftaat

U dragen vroeg en laat.

Gy Man als doofd zult wat gydoct,
In u geluk oftcgenlpoed,
Invreigd of pijn ,

M e wrted nog kcrtzel iijn,

\j Huvsvrouw zult gy gaan te moet,
In vreede by haar woolien zoet,

En onbezwaard
Haa houden l'cf en waard.

Gy 7i)t voortaan u eygcn niet.

Daar is een vail Veibojirt gcfchied

,

Want Man en Wijf,
Twee Zieltjes in een Lijf

En gy Haysvrou V , van uwen Man
Neemt ook u pligt gewillig an

,

Met vreugd betoond

,

Dat Liefde by u woond
U Man zult gy gehoorzaam zijn

,

Uyt revne Liefd' en niet inlchiju

,

Dr Vreed na jaagt,

Doet niet dat hem mishaagt.

Jn woorden en in daden kuys,

Zagtmoedig , ftd ook in het kruys»

Met heus gelaat,

Want dit js u cicraad.

Laat ligten als de Zonne klaar,

U beyde deugd in 't openbaar,

UKind'renzoer,
In Godes vrees op voel. (Heer,

I^eft t'zamen vreedig , vrecft den

In liefiie bloeyd groeyd meer en meer

,

Totdat de Dood
U voerd in Abrams Schoot.

BRUYLOFTS-LIED.
Stem: Schoonjic Nimpkje, die Sc.

W<BciT nx\ \j:oIuït rn heröcugt
^uöf beiiQt/

"Soeht ai t'^amcn tJTiigt^ïwrmrrrcn :

Jiaiiu aann:öo!i>vt 't toojö u ücrhlaarD /
^or op Biar;5 /

ISIiC Ditiaen 6^»; om hccrrn.

Ziv ttn j:5ngrt «Tongrn fcboon
©an pcrfüon /

5r: In 'r ner Doo; LtcfD' jctoangm

;

naaar nnn 'i 23ffhjE m^i 5ön i^art
ïöaïJïJcriDart/

<?U3cst ttoo/ï mpt groöt bfflanocn.



Bruyïofts-Liedekens,

SBjiipöföom teecfi nu tierbïöö /

t'3?llrrtiJD/

mam öet \'i nu hïaar geblcchcti

©at SP u ï-icfloaarbe io^upö

't Ötlö ber 4[taaiQöcn örf>t sefTffhcn.

JLeeft mi i.?eplifl mrtu ©louto /

©c'ccft oen l^ccr / toaat u nan SonQcn /

*f S5p tn trgenfpneöof fmcrt/
lLaatul?crt

2i^nöno?ti(fDc tiaflbfrborbrn.
a^lcfDe nmui ïjet al tn 't iatti

«itnör Dorr
jpan en n^iif In \j?fugöc leben /

«tSn <öoDt ititl rot v.uh ccn (laat/

JPprac'iIat
gfi . fjfpi^amc 5P'Jf" aeüen»

5lLicfD'i;ptr pnct^rtcnstn/
Utoe4,lr=ltn/

iaat öa Waar* Brrtije tjlofprn/

.
1^5

©p Dflt men naiir u hjenfc^ met b!puaö /
^,^,5I.1U2ÜCU8D
©luf-fpjuptncnci mocfn grofpph.

«inlD;outo-23?ii!iöo.tiiöft'lot
U önn <i^oöt

©paelcpö/ flldf ap ntinD If5fn /
^^M gp 5nlt II j-aaröe j.'L^iiji /

löcnjcii nn /

<2n fjfm oiiDcröiinfö Uic;cn.
£ccfrrcna?aatiatoa-it DetiJccö*

0-''Jf'!5oöi mcfb'/
H3!ID De ccrtle itneeöjaatrcïjoutuen /

'X l^uuiflrjl» ftbrpiiö ecji l'^enielUJct/

ftan men oah tod t';amer! tioiitoen.

i©ti Dan toenfeöenu aora p.;at
2(!i.:cgaac /

©atu öier öe ^crrtotf o?^pn /

*5oü^ 3i1ti ;cafn utöhöoin.^ gofö/
%n üoo:rpoeo /

<5ii öicr nii öft tfimujls ïfüen.

BRUYLOFTS-LIED.

Stem Kozcmond die lag gedooken.

BBupöeoom toilö tijolfift tocjen /

li ünn tgcrren 5eer ticrölüa/

i©an: gp in Dea >iPot gcpjcsen
4^^^" u tornfcö getionDen 5tit /

't 4T^innanr^ t?ert öebt oP aPiaaflt/

2pl£f^2upï)/ pm??outo/ en maagt.
JlOiut gp iiliinpbiPö / 5oeie ;S?i?rcn /

351egt een r.ransf uan iH^aagDc-hrupö /

CBUD t3ooj 't letr öanr mee üercicreti

't SeugDlgi^f oföttanon« Szupö/
ÏDanclh;iE^ü 3al tbeiTaan/
<^ïx\ mer Bcehien ftrOö ic gaan.

*itri)b oan lufttg met malhanbec
2o'tbrf)oci?b naUeföcn^^-tiarb/
2tl5 tUiee Hiefieö fap ben anbec
t'éamen in bebeugb gcpaarb i

<Crcfb üjp aan en toeeft üectlijb /
l^tcmanb tjiijft Inbe^cflrrlb

Ui^at al ilonhteö / toat ai ftti3<e^ /

^eeft onsf föjupbegooi 3önS3;iipb/
'j Sön ö* ^m%\i^ l 't 3ön öf Xu^it» I

^le 5ijn Inertie gc\Jen upt

:

3Laat onö Qan coh in öct ronö/
<i£rnE?jcG liufTeniBonb aan jBonO.
ÖD e 5ai on5c ÏSjupD gelpcn

3CI.S \ift lepb l£J om tegaati

S^pPe'nootöi gn moet u bernen/
4IKepsjes/ 't btenb ban u acbaau /

232eng: öaac b:p tot aan bet :oeo/
iKfiar toecft tiöojDer geen belet.

iLaat nu eenö bc «ölaaöieS Uitnhe»
S>at top mogen naöe i t\)-s /

<öm een 'riflcn Liceincrb^inficn/

ê»peelnoot 'JtüJe. a u bit een rep4 /

J2ei)b bet tioo:f ^ er rerfn om
i^an onsf 23?uub en 23ziirörGOin.

ÏÖp ban gullen oné üftniahcn
4,Bct <ï5E3a: 3 en Clusfii-Jï ; et/
2tan befcöoor, grbloosbr iiahen /

Hoer ban5nn pligt bolDoct

;

't anber bat tap nog bermocn
iiate» top DPn ^ojupgom Coen.

mz BRUY-



11^ Bruylofts-Liedekèns,

B R U Y L o F T S -L I E D.

Stem: Lieve Dogters vol van Jeugden,

Of: Lieve Mop/is.

"^yAarora zcud'mcn nu niet Zingen 't Zoete werk datisgcdaan,
Deunties van ?eer zoeten toon, Vcclgeluks, veelHcyl, v cl Vrede,

Onzen Bruydeïom ten loon ? Roepen wy met vreugden uyt

,

Wdd nu vieu^d in deii^d voort brin- Zy ons Bruydegom en Bruyd.
gen. Weg nu Kjappersmecu Tongen,

Want' isnnde'^regtentijd, Dien-et zijn üls vol fcni)n.

Dat men heugliik s verblijd Uytgcbannen moet gy zijn

,

^
tH'jy: d.4t 1- veiv ld niet vreugde, Menig word van ub-.lprongen

,

Zi trieG ften komen aan , Endoor tweedragt zo vol haat
In de Kamers ziet men ftaan Dat de Liefde fchier ^er.aat.

Bruylo is-< ^fels, *tisvol vanjeugde> Waarom zoud men u dog hoorea
Al her gcene war men zier

,

Agterklappers boos van aard ?

't Jcnge 1'asr geiuk aan bied. Civ zjjt hier ceen > laatze waard

,

Speelnoots; wild nu Kransjes vleg- Alu klappen is verlooren;
ten , 't 's nu teyd van vreed' en vreugd

,

Dir'sdelanp; gewende Da$, Dat me. vrolijk i^ verheugd.
d'Aldeibljdüedit men zag , Bniydegom leeft nu nie^vreden,
Herten Zieltjes t'zamen te hegten , Neemt het alles in het goei
Dat is r>u het zoetite werk Met u i ruydje ?uur en zoet.
Van een Harder in de Kerk. Da^r op w'cnfchcn wy u meden

,

Nu wei op, da.r komtge'redï Dat ^^y regtmoo;;r zijn Getrouwd,
*t Jonge Faai met vreugden aan , Weiden Zalig , Rijk en Oud.

D A N K - L I E D na de M AALT Y D.

Stem: Gelijk de Sterren vcj'eieren,

XT'-^ ^^^^ önï?aï t'^ïGcim banhbaar söii ©nc^fpriff En nmrJubrrlferuoö /

1\ <5en {^er &? <iSriJhiia iccfr

'

W i,tcfD' rnu i3armïj?rtlgbfPö
©fe D002 5;ijn te'drnDclüH aanfcöön / iJ?rm teilDer ai^ Des ï^cmcis i^bJOonupÊ
<rn5'jiubrr;ai:ar{:?ffr:

'

rptepi?."

"

(liBenfd)/
l?efto;iuü?fritfiiigemelbflavD/ 3 r9at i?S r© C^cfrU öcn armm
4£.n öaniu öcn i^ccr go öie bier v^i^zx' S>at qp [)cm oubcrf>puö

ï

fla^rö. <öri orcft !jcin fjicc ^ün Uifï natoenfcö /

2 a^p Canhcn u / <0 lüaöcr S05D I il^et b fuat» 30 mcntofoüt :

dPDnrfpnbanalcb?fugb/ €> anheïBojft ! >L^ gocDfgöepö croot!
^9X gp ïw btrlUn oöcrWocö ^tx\ ftecUir is u 2.1?fOe öan tie 5^000.

•

4itt



BruyloftS'Liedekens. Ii7

4 ül nitiöe l^ariti Die öoct oP op/ ? ïant on^eb?eu5ö tec emn 3ön

dPn fpiiJT cm ^rcr bchloanm / J^aiuilne J^ajeftcpt/

ïl nocDhcrö rcpht cian 'sfiöcmeJs top/ «©prfQtci niet Jn üalfcïjefcDyn/

gcboMiöuj^aatn/ (^ot 0B5cr S.<WPp;
€en l?Pfre ^öt sP Q^oot bmnnarö / <l^ l?cfre^lc'u? ©abIDé 2oon •

©ie op ÖES l^cmciö ïDoiRcn beei en g>cDenht upt omaöc ons Dc.tf HeüfiijfT

haarD. hroon.

HET VADER- ONS.

S T E T^i : Van de EngelfchcFortuyn.

r^ Vader goed! die in èiQn Hemel zijt,
^^ Geeft dat ons Hert en Ziel in u verblijd,

Geheyügt zy, ó groote Vorft ! u Naam,
Tot uwen dienfi: maakt ons dog regt bekwaam.
U Rijke kom^i ti>t in der Eeu\vigheyd,

Lot ende Eer zy uwe Majcfteyt,

U Wil gefchied' op Aarden hier gelijk.

Als in den Throon van 't Eeuwig Hemels-rfjk.

Geett huyden ons tot Lijfs behoeft in no d,

6 Milde Güdt ! alleen maar Dagelijks Brood,
Vergeef de Schuld, ons Schuld is Inucd fenijnj

Gelijk wy doen aan die nns fchuldig zijn.

Leyd uns Heer niet in kwa bekooring boos,

In T'wift en Nijd, in valsheyd trouweloos.

Van alle kwaad vcrloft ons Heer voortaan ,

Leyd ons dat wy regt na den Hemel gaan.

Want u alleen, ó Vader ! is dat Rijk,
De kragt, en ook de Heeiiijkheyd gelijk,

Tpt een bcfluyt, zo zeggen wy dan klaar,

Amen j dat is het zy en werde waar.

Geeftelijk Bruylofcs-Iied , nyt den 45 Pfalni.

S T E M : Ga 's Waerelds Minnaars vlied.

Min if^rrr 1^ bol tian bjmnö

'

lH^rtn (Sons Die 1? ucrf-rs-aö/
('Cfr cerên Pan üen Honing fnrt/

!|6 4 «W



ii8 Brw^lofu Liedekens.

€'yi ^crjofiUftEöiCütcnblnö/
©tepörrccnücmlnö/ ,

^ti hrafii nu op öc sööc &inö
ll^torerö/ 'ttorihui^cfncleraaïJ/
i^rtii utoe lioiunfifijar ffaat.

iStUmifipullDaQcnïjoog/

JIBct ïl?>apen / Pnf tn Cmog /

#Danr?4ef gnbpfcr u b?:cn5ElüR«l>03
<ZpiftofnD tot ïLicfö' cii trouto ccnpaar /

5D.iar Doo? ;o öoct gP Dingen ^Utaar.

<a <&tocl fiaar <2fntoig oaft /

^n !cpö Qcen oucrlaii

<r!h een acöoci?5aam op u paff /

c9e ^cöcprer uan u iBajeftrpt

Sjsf oo23aflh üan gcregtiaOrpD.
<Gp baat f)rr i)O03C lütinaEi y

J?»au Cirupö riclït ti getoaaD /

B^anneer sp upt u Ctamcr gaat /

©c -Bziipö traat u ler Ctegicr-fjanlr/

|©ef «iSoiiti ticcrterö tn öaa^rn fianD.

i-^oo^D ©ogicrs bte üaac ^ijt

©r .a^cboonfï' ban nn3en tiiö/

i^rrbeugi u nu / en ^jccjl uerblijD /

Vergeet u C^olh mi in 't gemeen/
<£\\ ooU u ©aüer^ l^up^ mci fen.

löantonjetüoningföH
^^etfttnu3oet aanfcljnn
<iEen toclacüailm / entol(5ffii
l^l 3?o?ft rn tüeer / ban nu boojtaan J

<€>i} 3ultbcm551öDeu onöÊröaan.
iÉi.cerhoftcinligehlecö/

^Qet <öuiDen-ftuhUcnb?ceö/
a^erö iaonlnöö>!?'ogrer upt gcretti /

mti al baar j&taat -3ionhbjoutocn fdn /

go ^aJ 3P uptgelepïief 5nn.
^cr n?eugö' 5iilfeii 3p fcboon

S^iCtoningini^erfoón
SÊten 5ttten m 50 : boig? (^iTb^oon /

<2n b2P ban JerD en ö?ocfbcpö 3ön /
<tgn leben b?ofr,h 3onDcr pijn."

^aaroininr niet en hl; agt /
*<

5? at gp tl l??tenö en ja^aagr /

ÏTicriaten moet/ na riiemanö b?aagt /

öDaiit öoo? Dit iHiUïMtjh groot gefiot/
ïöerö gp tot eer en ftaat gebjagi.

yz5P5ultnietl1tnDeriï3oct/ -»

S2eertorltnoderbloeö
>6c5egrna 3i3n/ i-mnt <SoDt 3ulftaD«t X

%^ tDlJ u loben 3rer berbiifD /

n^n oanhen utoen j^aam airöU.

AVOND-GEBED.
Stem: Zal ik nog langer met heete Traanen.

Oönitotc Eist tn önpfTerïjeDen ! ©at top nont 59n / ï^an u aanfrbön
©ooj toten be naarciSaat becötoönö ©ecbiecmt ' nog Dat o«n boos nog jon?

53ctoaacb onS öog tn rnIT en bjeöcn / Dtg ttto.iaö

^n 't mtüörii ban ons {ijcr berfcbijnö. 3n u gfrigtc tegcnsf onö op ffaat.

Ciat m^btmxifi ^a Ètel euHIiif ïLaat on3f bjciigö/ ói^eer Derl|eeren

!

Sëip "öet fl'iijh rrpn en ?unbcr onbeblrftt / SStjii tot u tof / en ons bctoaar^ '

©at on5e b:ruaö tot utoer eeren ftrelu. %ir ^jupDegom en ^nipö totlD Iceren

/

^ottoel top öc3cn©ag banf)c3ni <En top al Dtebter van bctgaarD /

^ grootc ö Dtserrboog gcagt! 5?ïat b?ocgcnrpaaö'/ <0ii.ö Doen en laat

^iettn<i5oö3alioeDeiigöen5Cöen Ep op öcsf ifteren ïöoojïi alfcen grgronD.

jr^aar 3n:iïi{a {jrbb n booz gcb?ant / iBü öci?n rn b?olijh 3r)n tot aller flonö.

U nt€t Gc-cfrö / jjsaar gant eb o~ntoccrb / 3in b;oU)h!jrrD en oat met rcticn

«5(1 tegcnö n baitnchlilgbepöbctoonD / !©oo?'t 3ori ber3aamen «lÊatsi-bcfïupt

©00^ u gcnaaö' ons mt^baaD Dog ber#ïl^pbe3eif5agtmetb:eugbbtfteöcn /

fcboonb. if Diru ban 2n?upbegom en 2B;upD.

^ebcHt / <!F^^eer .' fli on3c gonbcn / ï©p Wnfthtn tuft / <&n 5oetc ruft /

«©clr.hbe.ü^agt öetalbebeht/ 2Canu3iongl0aar/ toannecr gyban on.ïl

HStibonse htoiiabbog nier öoo?gro»öcn/ rcöcpö /

Ift eoPöijepD oiucr on.s mi frrcB: i ©ar >(5oDr ufeepD' In ^fiitolgbrpö gelepö.

HÜWE-



Bru^ïoftS'Liedehens» I ip

HU W E L Y KS -LOF.

S T E M : M ijn alderlieffte verheven.

/^Eenhoogcr ftaat op Aarden

,

^^ NoglofTdijketftand,
Als 'tHuw'liikgwotvnn waarden,
In'i P:^radijs geplant

:

Geen vaft nog zoeter band
En word'eroyt gevonden.
Twee Zieltjes t*zaan:: verbonden,
ó Dat 's een vreugd playzant.

^Vie kan de Trouw mispryzen?
Godc heefrze in gefteld

,

Elk moetze \:ti bewyzen

,

Gelijk zijn Woord verme'd:
U zelven niet en kwcld

,

"Wat wild gy tegen 1'preeken

,

Wie blijft 'er in gebreeken ?

Natuur da.« zelfs na held.

't s nodig om te Trouwen

,

Want door de Maagde-ftaat,
Kund gy niet onderhouwen ,
*£ GcÜ-4gtdat haaft vergaat,

*c Huwelijk isGodtsraad,
•t Zijn haters van de Meulchea

,

D'c niet naTrouwen wenfchen,
Den Menich tiiei door beftaat.

Op Aard word niet gevonden
Paar meerder Liefd u>t fpi uyt

,

Als uyt de zoete gronden
Van 't Huwelijks befluyt

:

Ziet onze waarde Bruyd

,

Hoedal haar Oogieslonken

,

Meerals gemeene vonken

,

Denkt watofditbeduyd.
Het zijn de Liefdens-banden,

Pylaaien van 't Gecouw

,

Het zijn de vafte pandea-.
De Zegels van de Trouw,
Wanneer als Man en Vrouw
In liefde t'zamen leven

,

Godt zal cijri Zegen geven ,

Gelukkig ik haar houw,
P insBruydcgom verhevea»

Wild met u lieve Bruyd
In vreed'en liefde leven

,

Blufcht alle tweedragt uyt

,

Hier op met zoet gcluyd.

Zo wenfchen wy u mede.
Veel zoete vreugd en vicdc

,

Den Hemel tot befluyt.

SCHEYD-LIED.
S T EM : 't Wiiideken daar den Bofch af drild.

W<öl op/ tocl rp/ (i3c;e:rf[)np fnn/ mv öanftmbaii m't öipgefcöal/
't £tii nu tepnuan fchLTJöen 5ön/ ÏA! <& ^^tbepper botien al

!

1©HQ nn pinden / <Qzt fcctonsen / l^oo? u qoctöcpD / <:gn De ^oetöCE*! /

©te r onsaileöfjccftbEwpö/ 5?tepih hltr genoten b«ft/
iaat ani DU öanhen ttimn fcöcpD. 'J^crt jp Dtr 't «li?rfmU^

^H 5
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i©pba»ftfn ooft örtgionne Paar/
4in öe «öafTcn aitegfiar /

5^ip inc öjrufiöp/ Sn ü:uoöc

'

jf^cffEtiS O' ^ ?^pcriJlöoties fijii /

i^ier mcE tinn i?crtcn bJoiilh 3ÖU.
ftotn: nti al i'3au:rn aan ben ©anS/

't "iJs CEb?cttai3eürr fP.a.iebcn-hwns /

mant i)n rchcn / {^ccf; acblcttfn /

5^at 0115 232upöjp lc>?onto 5al 5ün /

3JKo2genal boojöE^onne-rcöön

Bruylofh-Liedekens,

't (Cehni Dat t!fljcrepncf3rrouto/

©at pcn -B?uijD maaftt tor een ©?outo /

2C I bet toenfcgcn / 55p De iB^nfcben /

5!ö De (CroutoDaar 'tal aanïjangt/
©aar menig ^agct nabcrlanat.
Cot Eenbedupt / 't 1.5 tepD ban gaan /

üDanc Oen ©Agtraaö libmt aan

:

ï.aar ons fctjepDen / <!En gcicpöen

«filhBönï-lcfjs met SEncugt;
<5n met een tiu.sicöoi Oün Ojeugt.

L I E D E K E N,

S ï E M : ó Fantaftijke Silvia.

H<C)r\yclöe©?öl?cr!? mer Drr öaaD
£iin fpijtig Jn^rc Tpjcrhen/

5^ogtan3 ;p mmich'riurrsDlitoaaD
Odnh ' t tóe &fetc gcbirelien

/

Itanmtnigil^.aagt'
©te naniaals OcUlatigt/

^anr epgen 10031 rreriicn.

«üinlanga hoo?ö'lh itn ^fnne-Wagt /

3Z5an :c!i UehrnDe ï?:pcr /

't 4f5Cfc()ico' o.ntrcnt De 4i©löaer-nagt/
i^p fcbcf tl een Dïocbig ILpec /

i£Öntrei!ngi?ert/
^leef boIilBInne-fmert/

^0 \iiier ? geen ücDüer

.

Etin Hlcfic Dicffbeen alt? fpot^/
SSp toouo' ijein niet becfjooren /

Sp jbifEf al tam 3uur en trojö/
J2p Hon ïjnar niet betiocrcu/

SSijn^biUDa
<ign gaf geen gena /

^f)n iroepifR Unisber oorcn.
l«)oo;D u.at beSonge i2>;per boet /

^P 'gaar öe»n biar bebarcn/

I7P Htrft en uiiOtr iLif fjf 5oet/

ilaai f^JötlS iiij^j. bacen. .

J^P i^ berFjcugt/
<jcH 5oe;u nteubie b?eiigt /

CfP gaar met een ariDer ï^aaren.

i^u fcftepnü De ©^titler fcbier bebugt /

^cn hanfictaan öaar merhen /

^P gerft 30 menig 0:oeuc 3ugt /

iUaen 3let öct aan naar tDertien /

<©cl) ' C-at t)P titoam
«ïEi 5 ' öem bcrnam/

J4f 1 30ub' ijaar t^ert bcrtlcrften.
öBilt \i het loon / © "^onge iilSaa^

!

ï?analtefpntlgro3fchrn/
%Q gpecn ©?per3Llffo tof DMagt/
ö^agt t: öoo? 3Ul?tf fireehen/

^Töecnbgpbeunegr/
So foonb u opregt'

SSo ^al gijn Llrfö' nierb?cefien.

,f5u ;itöEl'^:nerin3ijniC&2oo«/
itilFictjon ï..;efi>iitberhoorcn /

<en öMagt üe söuibe 232upgoms' Itroon/
<i;n Eiiaje liio?ö gefcöooren/

^öcr Dte 5epb/
©oo.'htoafpiitigbepb/

^^eft 3P öaar Eief berioorcn.

BRUYLOFTS-LIED.
S T E INI : Ik voer led over den Rijn.

^U laat ons dezeFeeft,
Nu laat ons deze Fecft,

Vereeren met een zoete klugt.

De Schoen paft na de< - - Leeft.

Ver-
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iccren met een zoete Klugt, In pla.uzevan veel zoerepraar,

ïSchoenp ft n:<de Leeft, Een aardig teydvc^ drijf, 5cc
in dohbe*, dobbe, dob, van Caics WelViienden obefluyt,

dob, &c.
Het Hert is nu verheugt,

:t Hert is nu verheug ,

ceft vroli.k die hier ?i}t vergaart,

Is nueen tcyd van vreugt, &c
Ik hoor eeil zoete -^tem verheugt,

. hoor een zoete Stem verljeuot

,

:t fcheynd Muzijk 't gaat op de Maat
ït heef- zi)n rej^tc 'Jdem. &c.
Wy wenfche;! iv.fOn^ Pjsr,

y wenlchen u jong Paiü)

eel vreede , vieugt en zoete luft

,

cnSpruvtjebinncn't— Jaar, &c.
Dit is voor een jong Wijf,

it ii voor een J
ong Wijf,

Wel VrieiKfen tot be'ïuyi

,

Is*tBe-dctjc nu wel geipr-yd.
De Brnyd is in de Schuyt. &c.
De Bruyd is m het Net,

De Bruyd is in her Net

,

Maar ziet nu eens by Neuzen om

,

Hoefra^iyelkisbe--- zet. Sec,

Nicm ind en fpot op haar

,

Niemand en fpot op haar.

Elk wOui' wel om een 2,'Aarte veeg,
. D-thy deBruydegoiti— waar. 6cc«

Adieu dan zoete Bruyd,
Adieu dan zoete Bruyd ,

Elk veegt htt mei een Kusjen af,

Eii daai mee is het— uyt. fi^c.

t'ZAMEN-GEZANG,

T^ufj^chcn MargArietje en Catharina
,

Bruylofts-genod'2*

Stem: Laura zat laaft by de Beek, &c.

Margarietjc.

Dl©at is *t ren ?orr bcrmaah /

ïn De bnigb t'^iani te paarcn /

hzx^t en Irinti liicn fcijoonbrr ^aak /

Ban aleHiffb'pntroiuu bergai^rcn/

5iet ccnp na bt' ïoiuje ^'.laren /

Baar ;o 19 t)ct al tertieiigb /

^ocispbcr t2\\ tr bjcDcn

/

3ol ban bUjtJfctiap en met reïJen /

Jjecr en 2ielt)fn is bol b2fugö.

Catharina.

! ïïiefbü maa'Kt \\n paaren ;oct /

0CÖ ! tiet 16 cen'^fmel-bieugbe /

»!0 bp liirfbc hlöfecu boet

:

Cwiilwigljcpb/ cnbatjiibeiigbe/

©an ;o is *t een 50ftcbieiigbe /

59ic liip fcHirr bcfeooren 5oulu /
<Öni geliik öe Jonge ïiii'Den /

llDfbec-min en gtiinft te bieöen /

<i^in te tüo^öen tct een ügouüj»

Maigaiietjc.

IDat iö bog een ütlcrtrcfi allecit f-

S^^onber bjpuabe mort Jip buialen /
(2:iticc >i5eliefjee t*5aaiii gemeen /j

©at bcrsorr becl bzocbe btuaïen /
^BieJ:a^a!^eb;a;GDopi1alcn* ,

© het is een 2:jjüfeer-;oet

!

't 5 een ma / en reiigiyk leben /
't ïniüj irife iicin biel b^smgö? geben /-

?t!g be 5iiefb ' bf lï^roulJüe boeb*

Catha-
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Cathfliina.

fa DKacörlctjE / »t 10 aljo /

5aat 0IT9 bjp niPt langec bepDeit /

Cn nift binnen Mn een Oro /

JDiaaac niet reticn ons bcrenbrn /

iDaacom 5ciiiDen tüo affcljepbert

©an ÖPf gi^en ons öoöt gebicö /

<eba is 'eï bmi gefcöapen /

IC^aarom ?oube.i üjd ban flapen i
mis 't meeren <5obt0 9erct)ietr.

'Liedekens.

Margsiictje.

^oc gelufekig is ben laenfcl) /
|

©ie boo2 Iticfo' too^b t'saam öcboi
^mpbegom gp öebt na toenfct) /
H een «i^ba up't gcbonben /

<!2n öet flaat ons 30 \wel aan /

©at ujp ;onber mrer te peggen /"

2nlk een "B^ng ooft 5mien legge« /
<^ni op be5e IBeg te gaan»

L I E D E K E N.

Stem : Het Glas van mijn geneugt is, Sc.

r\ ©berfcBnone Maagt

!

^^ ï!>2onhbanbe©rugbe/
5^ie in u ï^anDjce b?aagt
3Hat|nïebrn0b2fugbe/
^al ih / acö .^i bia i

ia niet b- riuinnen i

^ 5oete iHaelobp

!

il^aarom mijn Sief 5&: gp
©ueftnelin'tiïünnEn:'
ftomt jaimpfjj'e laten top

^ens >ö?aa0ies binben /

©ao5emonb! öoeblp
J^ultgpbebinben
ll^erber/ bieboo.zSIiifb'

^ècöier b?anD ban binnen /

<© gulben ©ageraab

!

iBaarom biis obftinaab i
^U5?feoelin»f ifiJlinnfn. -

inarnnr öecft u / ó 'SFeelö

J^ol 5oengt)Pt)en

!

Peel >i3aben mee gebeelb /

i©ie 5011 met cc^en /

^0 ober5öetc TRaagb /

iOSei ^ert en 5innc /

i^ietintgemeun/
fBaarom Dan Siels-fonteptJ /

?Pn6{!oelin't4ifitinnef

lü^ogjcf biejeerjoet
?Cl0j?ahHeIgb2anben/
ï^et tueibe mijn Eicltie boet
?Can II berpanben

:

%^ föa!0 init als een Efaoaatt

Ö l^elb-gobinne '.

ïitiiigsöf 8P banperfoon/
<J3p b^jaagt een >J3ulöe-krDon /

JBaar hof I in 't iiainne.

*©fisiifcöoonCieraalï
SDaarom grgeben /

©at gp 5oub met bet baad
<?fn^amig leben :*

IDilobit (ö;oete^celb!)
©og nier beginnen/
*t €n i0 niet ^oeb alleen /
•t ïsiegcn UDetcnreen
©uohociin't fiüinnen.

:Xan5iet/ 49 0elb-gobin

!

\A fcjioone gaben /

aanfcöoutDt u ^ccbec0 JSÖin /

tfn treurig flaben-

«ieplaatu5octenraab/
H ;elfs bertuinnen

:

^luftöf bog tjet bepn^en upt /
^n 30t eeriuaarbe "i^^upb

J3ietftoeUa*tmnnen.

MINN
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MINNE- KLAGT.
Stem: Verdwaalde Koninginne.

laj

Ch Herderin ! ootmoedig
Uwen Dienaat knick neer,

cns Zieltien overvloedig,
irocft is meer en meer

:

hoeft Godin , Om Weder min,
tkoelt mijn brandent Hertc,
(i Silvia 1 'k Bid om gcna

,

Doft my i II deze fmcrre.

Goddelijk vermogen,
wonderlijke kragt I

ijn Geeft die word gebogen,
1 dooi u gunft gebragr,

n Silvia, Te volgen na,
tvlyen entelmcek^n,
rhziels-foureyn! O Magetreyn!
and my eens teyd ie fpicekcn.
Ik weet Godin geen reden
'aar uyt miJn Liefde fpruyt

:

Is miin genegentheden

,

Uytvcrk ooren Bruyd

!

ïoetgezigt, Isalseenfchigt,

et doet miJQ zieltje krenke,

Ach Zic'tje die geftxengeld »

Geftrengeld is dooi mijn

,

Gefmolicn en gemengeld

,

Och', mogt het waarheyd zijn :

Mogiikop Aird , Hier zijn gepaard

Met u , in waarc deugden ,

Het zou voor mijn, ü eduurig zijn,

len zoet gewenfte vreugden.

Lief hebt dog medelijden

,

Zo gj' in u bevind
Iets da my kan verblijden.

Een vonkje dat gy mind :

Want ik ben dijn, En gy zijtmijn.

Als gyu laat bewegen, (neugr

,

Mijns Herten-vreugd, Mijn Ziel» j;e-

Waaromziit gy my regen?

Tcrw jlu zoete Oogcn
Niet zien op 's Waerelds-ftaat

,

Nog op eengroot vermogen ;

Op glory die vergaat

:

Maar op de deugd. Welk is u vreugd.

Op een Godzalig leven ,

zoete Mond, My 't Hert doorwond Hoe kan 't dan zijn, Of gy zult mijn
Is ik daar aaii gedenke.
Ach! Silvia ziet neder,
iet wie hier voor u leyd

,

'icbogen , en kom weder
jid om medogentheyd :

i
erz;^.gt u zin , Vertrouw! mijn Min

,

!.cl) wijze Koninginne

!

Ook weder-liefde gevéh.'

Of d.->et u vreeze fchromcn

,

Ey zegt mijn Veld-godin ,

Of hebt gy vo rgenoracn
Te leven zonder Min ;

Ben ik onwaard . Ofbotjran aard.

Of wild gy my beproeven

.

icf ik verwaot. Met droeve klaj;c, Miin treurig HertrWiId met geen frae«
I lieve weder-minne.

!
Ozon! O Gulde-ftralcn '.

j.aat dog u klaar gevigr

i ens door de Wolkjes dalen>

I Juud my het minfte ligt

,

.aat my van ver, ó Morgen-fter!
^ ftraaltjcs zoet befchij ren

,

I )p dat^miiu pijn , Verligt mag lija,

i.s door u glams Tcrdvrijnea.

Door veynzery bedroeven.
Mag ik u niet vertrouwen

,

Ach Lief I dat doet my wee

»

O Min! ó duyzend rouwen!
Dit is mijn laatftebcc,

Aan ufrinces, Aan u Voogdes,
Met zoe: en aardig fmeeken

,

Geeft my geley , Al eer ik fcüey

,

Pat ik u eens mag fpieeken.

GEE4
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GEESTELYK BRUYLOFTS-LlE
TufTchen BRUYDEGOMen Bruyd.

Stem: Ey fchoone Nimph aanziet , Sc\

A «JTö tu^atbe !ï5:uyti » mgn hieltje b^:aub ban binnen /

UDant Ö002 ii joct 8e5igt /

^rcfit gn tot » iiiijti ü?f rt en al uirjn 5innni

:

Ofij'ef! <0t)elDccligt.

5h ben boi b^iigb ais ift iimag aanfclioiilüert /

(
«6p ;i:jt bc ïïeuD-flac t^^t mM ifpö /

j©an mp iuri2fi gn gpf'mcekt / gcblepb/

2. W?Can3e;?gr bat bfinht gelijk bc Sanne/ >

5s wpbpr / iüit en Koob /

?£cf) ! mrjn D2ieH^itt / miin ©iiPbe f Iï ben berluonnen /

iHann ïiikfD' gaat tot be 35oob

:

^cgtmp/ <il* fchoone "^lopin '. bie mogeltTbet/
«SpbiciüijnEieltjcrrgtbeminb/

"

g'cgt mp toaac bat gp ii bebinb /

iDaac bat gu ü>epbet. .

3. ï«nb gp nip niet :» «@ rcbnonfTeban bc U^gbcn l

Eo ga4?t ban öebcn upt
3'n 't *J3?0Ene ©eib / en ;iet be 5)cbaapjcs b?pbeu /

<© 2:iel0 bc'ninbe "ÏS?!! b

!

Saat mp (ai:ft iiief !) ii joete (ïcmms fjoorcn /

löant in mijn C^ect gefc|)?eüen (laat /

l^ct cictjeï ban ii 3oet gelaat /

4» .^taat op mijn Sief / en komt tot mp 3D?ienbinne /

JT» in iliefbc ben ik krank ;

iJöijn iO?ertie b?anb / is^ bol ban joete JiKinne /

(CcDofl mp !iicr II «i?e;ank /

52^fpb mp in 't L9of ban u nDclhjfligljeben /

<£ n faat ons ha. ^ïi met 5oer geneiigt /

^cn üiransfe blcgren / en mn bieiigt /

<z3n8tepbbcf1cbfn.

BRUYD.
?. 3Ckbenberepb (acljSieti) tot «te komen/

' 5^k ;oek tot in ber i\:i\qt /

.maijn <25?wpbegom / mijn iHtW is opgenomen /

ï:>an ink troüft brrtoagt /

'k ^a bon: ce .^tab en btage met berKmgen /

2k rpzt'ck bc IDagttre ronbom a^n /

^ie beo? be .^^tr.Taren liecncn gaan /
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«. ïft roep %tzt Iitpt) aan u / O irtya ^ctninDr

!

ïk ben in qroore noob /

li ^cn ftranft ban *Üicfi)* om ö.at ifj 11 niet binöe /
fSfn D2?ngt nip met De 3?onb

3(cö '^^upöccjoin ! ih ben tcc neer geflagcn/ y
<?p Komt bcrtrood w Dwetie 'iSru^ö /

?£I eer bat IM uina öog/es (Iwpt/
Snbeje blagen,

7. IDat 10 H DJienö / O fcfioonfle ban bc IDiJlwn J

©ie gn 50 öoog ïKminb i
JDaarom gaat gb 30 grofitfn rouiu bebzpbcn -t

?fci)! 5ogncembogbinb/
XSi^n l?:?eiib is Uccb cii löiralenotgeho^ren /

Zm öooft bat ia ban 't fijnftc -öoub /

^yn Ï^^P^ !jat ftcnuft 5ecr menigbonb /

<3t!cl öcbocrrn.
8. 2yn 5oet vSe^ijt is a(3be ©upben Oogen /

53ie in be boiueub Itaan /

JTtjin Sippf n ^rtn met lio -!;en obertegen /

srun Sigöaam tüel gebaan
2s repn pboo: / en (ïaa* op önlbe 0oeten /

srgn ïl?el is licfFelgh 5oet /

tDue i0 mqn Önenö in obnbloeb /

©ie mp 5ai groeten*

9. ^ccn iDatcr-accouun 5albe'2Jefö'berf«ocIen/

Bog't min (te bln.tïcöen nnt /

JHaijn Diienb ie myn / luiens Uieerüefb* ife geboelrn /
©ie 'h in myn Inerte fliint /

Cn is gelgk een 2ege! bafl gefloten /

©ie nimmermeer en jal bergaan /

iOant ih met 'iiefb* ben aangebaan /•

<c\\ obergoten,

B RU Y LO F T S- L IE D.

Ste]m: Weeft Nimph gegroet, &c,

O Zretr b^riütt/

SfEl ;oft bccinaaften£Reloap/
özrngt on j öeh «Cgten-ffaat nu öp/
OwnfjooQrrïimoii/
*6Ffn 5('Efcr l.ion/

tlrtjQc opt een JTI^.tnnaar ban De Crcuhi/
5^1e 3an ^Kii»öe moaht tot ï^jwitoi
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*t (Setoenfcötg öaat 't {^tn gcOmirlg op ftaat /

210 Dat men mn tiieugöcn 't na ,Croiittien aant /

ipiEcn 50Etcr 01 3JIhrCien men opt öctjtnD /

©an als bet flcntcrc toa» 't aeene nwn mtnö.
i. ©f rfP'if iCrouto/

|iaaaht^üaanEn©?outo
l§lcr Do IJ öcn ofigtcn-flaat gemefn

/

5Dai 3p uan (Ctofe nu töo;|öen <émi
2tt't5uuren5oet/
©ntöaarontmo?t/
3Cl toar baar öepDe too?D toe gepajl /

ï^.'agen ip met gröutö baar lafl

:

fiTtoee Eieltjcs tn twuaöeii i ^aren geboeat /
<0le lEDen In tizcugöen rn toeltiernoegt/ ,

©en ii?pmel Dfe too^ö Doo? iLiefoe geboutot /
«iSeluhhtg t5 öp öie Deugöciah iCcouUJt.

3. i'^uiJongei^aar/
iBnallegflar/
l©P toenfcben u fn Dcjcn ftaat/
i?erl 30EtE öjeugöe/ tïjoeg en Iaat

:

©at liEfö' en bjeea'
<ineetiö?agtmEEö'/
W bepDe (^ettjEö ftaag Betononö /

j€n met een jEegcn hJo?ö geUroonD /

©at gp bier met ti:cuaDen in '^Daacrelö^-bof/
^i^oogt groenen,' en roemen u ^c|jrppersf-iuf/
v?n ieöeii in bJeeDen / bol DengDen uiaosant/
fC;ot c{er3el en cteraaö bau D'<rate-(ianö.
4. <«2p3ietboc30Et/

©a: nu ontmoet /

i^tcr on3e 3B;wpDcgom 5ön 25?upb r

^peelncotiesf Denht toat ofDit bcDupD /
ElctallEbep:
©at 3oet geblep /

ï-tefho3erptaoberbtoeb/
3Bol ban gehtrsf / ia toonöer 5oet r

ÜEcr S;upöegoin 't üefhoseu Dat flaat u toel bjp /
3IRaar 3£plö njet te rupm baalD 't é>cbootje toat Dp /
i©Ee|t ü2olnh/ enbJtugDig/ En3cetbanaacD/
jOaar tbede/ op'tiefte/ boortSiiupDjebeVDaarö.

f. <© 30ite BjuiJö I

^oteeabeflupt/
go groeten U>p u üoo? bet led/
<ea toenfcben ti bet aiDerbeft /
SPeelnootjesr bip /

flamt boegr 'er u 5p /
<5er Dat De ©jupD nu ban on« gaat /
<5?0Et baar nog een? in De iJaaagDe-ffaat

:

ïi3p menrcben u bepDe Dat gp bernoegt /

'

Jitöet b;eeDEn/ c.i bjeugDen oen 3fitU«r b'ploegt
<£n Dat gp ooft meöc al.ïf Den JfthiiEc-man /

55002 't m)èXü i weuat iHSapcii/ ^f i^ugt Daar u»a.

BRUY'
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B RUY LOFTS-LIED,
T'ujfcben Fryer ende Vrijjler-

Stem: Prins Robbert, &c.

Viyer.

II^Dtm Dat OP/ © gonge gicugti

:

i^ct 5oct tian D'^Jggie-ffaat /

©£ gronö tian alle 5octf Mitw^^
oim^ tolft / en öoe t öaar g^mt

:

gft tecö men nauto een gjong-gcsf^

©f ooh een Jü^agct tionö /

<{Bih 5ouij' aiö Doo? fen ^oet gefttoel /

igcm tioegcii tn 'r ©erfjonö.
4T3rn 501» DerbmDen ti;oca en laat

I0CE1 t5flrt)csf aan mathaar /

«5Ee6 50Etc >öuiDen<ögtcn-tlaat
<©mbfls?Dcn menig ïDaa" /

't %m nie: ücel gonflc £,icDEn 3ön
«iHenl^emcIopöeïtara/
<öcöiiut:ig t0 bet SonnE-fcbön/
©aar juicfüc t 'samen paarD.

Viijfter.

. «n beclD u niet beel toouDerïf fn /

3[ltoo2D'£rDttge5epD/
®at etien Inöc joetc ilBtn
©emecHe^ieuöDcfepD;
»t <t£n lö alreiïD niet effen mop
Jiomt 5oete Ctef ie 25eÖ /

üRen 5tei öar Dthmaaï om cm flrop

^Et •::^aahentD0jötJer3fi:.

"©e ilJ^an fa ötïunaai af te ftuur /

£tjn l|ooft) en flaat t;ict toel /

Xlct atterö eöen bang en juur /

«CntoonDbemaftefef/
<i£n naat ^nnf!etie23cti-gcnoot /

%A ftocitVeban bem upt /•

«jên Omirö Dtiimaal tot aan 3ön5UooD/
3j.s^Datgembt|3De552ugiï.

Vryer.

Bm\ gjprelnoot Dat m raaDje nfct /

ci>atmaahieaftehrom/
?9at t^ acmaaftte i?iipsf-ti$Dilft/

3i^fe«rö«anOfr?OHi/

Ctoep SSleftjesf Df e f n toaare Dciigö
flre5amen3i/n9fP«ai*ö/
«Oenfeten aite. D 5ocieü-eugD /

ï©a t ï-fefD' j3 30 ban aarD.

mt ii^uto'lijh isf fe» fcöoone i^.oül

4it\\ iCarDfcbc JDaraDrj.S/

J^of mcloDp / en 5ocr tjcrmavift /

<i5n bf ffc ffn b'^oge p^n.s? /

<oeen ecföer U^ugi en too;D getpelD /
%\i D002 in «iggtö-beflupr /

29aar bn 50 too?ö ooh afgeöeelö

?13e(©ecflclöfteï54up^«

Vr;jfter.

ï©at tafnD men af üoo? tegrnfjioeS

2a Ö«fltï nien l«f <6eiroutot/

iöat homt 'er al beei 5uur fn 1 3oet/

go Dat bet menig rouojt

:

©eet lammer en ticcl DjocUigtoee /

l3eclbfrr5fcrcnUerD2iEt/

l^et l9uto'fi)fi té mi groote %tt
JDoIIöDen/ alsmcnstei.

Vryer.

I©ell&tmpbieDlt 'ö een inlgberflanD/

'f Saf nog \mz\ anDer^ gaan /

ïöanncer a!,é gp etn ge^t^ig fttoant /

ï:f!:fHoo5enöe3iaaan:
<t5pli)h aiö on;- 50?re 25?upö
(0oh ecrtcpD^ b^eft ge^eyD/

üiEtaar nu 50 fs Dat giggen upt /

'tCompaé lü? nu be'rDzepD.

<©eluh iong i^aar m bese fïaat/
i23e5egenD ?p u cITrouto /

©es ifeeren gunfr tioom u te baat

;

ginblijDrcbapoftnroutt)/
«tUnDat gpt 3amenbfo.penïneuac

fti
Perl boojfpocDlgbepD /

nllefDV getootv cnrcpneöeii£t/
QCb^pD'u^altfibPpD.

%i LIÏ-
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L I E D E K E N.

Stem: Onlangs geleden , &'c.

TTOort zoete Mey-jcs,
* Diet'elken:cysjes,

U toond van trotxen aard,

't Wel k ongeneugte baard

,

Waarom dus ftreng en wreed i

Wei hoe dus breed j

Kugy tzecreet.

Der Vryers weet,

ïs niid*Min uleer?

Wel lieve Süsje

Gun my een Kusfe

,

»t En is zo nietgcdagt»

Dat gy zo trots uagt:

We • met dit fnood fenijn

}

*r Knmag niet zijn,

TVant Griet en Trijn,

Die rijnzeer fijn.

Vol lift en looze fchijn.

ziet onze Neeltje,

Dat Aardig Beeltje,

Of Dr.yfjen haar gefpee!,

Ey ziet dog eens hoe eel

:

Hoe t a!ks op de maat,

In order Itaat

,

Haar fier gelaat,

En zoete praat.

Ons om de Tanden fla«

O loze loukjes I

O valfche pronkjes I

Hoord Antjes Avontuur,
En Aagjenhaar Gebuur,
Ons Pietje zotte Vaar

,

Dieir.ecndalwaar,

Ky dogt met haar

Te zijn ee Paar

,

Maar 't is 'er niet zo klaar.

Dat fpiitig Lijsje

Dat Zong een Wijsje,

Neen \ riend je paft my niet

«

Vry na een ander ziet
•

MaarTruy woidnogbegcft,

Zy doet haar beft.

Geert een Requeft

,

Trouwt met de left

JanSaly op het left.

Gy zoete Dieren,
Leetd goe manieren

,

Van Jongs «>p ftaathet wel

,

"Waarom zobyftcr feli

Gy meend hei immers uiet,

Hoewei 't gefchied,

Gymeyd en vlied

Alsmetvetdrier,
tGeen gy zo gaarn ziet.

Het Kullen , t Streelen

En Deuntjes kweclen.
Dat is u hoo;ïfte vreugt

,

Al fchcyndhctongeneugt,
Het is een zoete zaak >

En geeft vermak.
Maar tcgenffraak

,

Beneemt zeer vaak
De Min zijn reuk en fmaak»
Wild gy geduurig

Zijn wreed en ftiiurig

,

Enflellenutentoon,
Ik wed gy kiijgt u loon

:

Raakt gy maar over Straat

Eens op de praat,

In Vryershi^at,

't Zy vr^eg offpaad

,

Zo word gy hf el verfmaad.

'k Raad)e voor 't befte,

Nogophetlefte,
De reden plaatze geeft.

En na de reden leeft,

Entoteenxoetbefluyt
Kieft vooru uyt,

De befte Buyt,

Tre^d in de 5chuyt,

Zo zijt gy haaft de Bruyt.

fZA*



Bniylofts-Lieckkens,

I t'Z AMEN-GEZANG,
Tiijfchen Vrycr cnde Vrijfier*

S T E isi t Galathea Gceftig Dier , &c.

1^9

Vtyer.

Wïnrom 5oete iDclö-ooöfn /

n^!oE[l[tccrI3aalnD\llaU^^
^nacDtiurifTiiiDeiiiaiii
ïÖopc!ooscjaannid;en?
ÜDaarom treft mp tci^enfjioED /

üTSccrDcr ;.ls ccii aiiöer Doet \

©at ih in ï)Ct nijpen

l^iften hau bcDptn.
2al ih nlmmtrnieerDc Jl^aam

I5an pcn 25?uPöEaoin DtagctU
55CJ1 Ih öan 50 onöehAiiaam /

3inini):i5IoiigE3B)aafn*
^OEtE 4ï5cps"jc tot bcflupr /

*h iScnrcbtcöat aP toaart Qe 2?jupïJ /

<?n Ih neffetiü Dc3en /

l^^ogt ÖE 252u?D'som toesen.

Vrijftcr.

©atgpniftbptipcnhunti
IDjorr/ Dlt'öDereDm/
©at gp 3ocht u eugcn |3Sunt
i?oogertcbEf!cOen
iCan een iPaajit alö 'ttoaaröig i.ö/

5ï>aarom flaai gp aftepD nilö /

«irnbehunö in 't ^Binnen/
i^iemanö oücrtotnnen.

Vr>'er.

j^een <éDölrt / ött raaöjc niet /

^telDDttb?ptec5iicn/
j;ï5enia ©njfter aï.^ 5p i^iet

5^at men gaar toil ©jnên /

CoonD Ijaar no?sf en al te fïuur /

<en5ittaUepDeiacn5uur/
Jullie tonseftrcehen/
^ecDeEiefDe bjeehen.

Vrijüet.

'tg^cöonöe©?persfltebelï>2fenö/
3Ca,Tf)aarepge;.3inrien/
't ï©o:ö met lïepn5erp gemienö /

ï^alfcö 5ön 31' in *t45ajnnen/

gier il^aget öeeft een öat /

tf3tf öft 15 baar fcfjecii) ooh Iriat 1

©leraar (Tout brrmfcrcn
't ^cen 31,1 niet en toeeten.

Vryer.

li^nisfbfpDfcïpjplö 'er tip een HÜaaöt/
©ttftanhft'airüerfjioHen/

^tboDH nf ijaarDe il^tn bebaast/
4Sognaat3»5üe$\ü!jheti/
^J 't gpp?o"n'r. en ai 'r rieraaö /

©at getu'pgt oan ö'viBgtc-ftav=it \

iDog itan 3P haa- hou'iuen /

(©f 5P nopt totl ©roatcen.

Vrijöer.

l^jpcr inliet hojt Qf3cpD /

ï©tUuteeiticr3innfn/
SEopftt een ''cboon en liiihe .jperiö/

<BntuHtöicbcmmnen:
't 5!a Dog ai öe D?pcr^ aarö /

c!?m mei rr.ccrïjcr 3rin gcpaarö /

^eiD en <6oeD tchitnncn/

©at '^ een SSjug üan i^lnncn.

Vryer.

Sijn De Djprrsf öaac aan bafï /

ï©clim1nC^erDertnnE/
©ic oon üp De D;üilrr^ pa}ï/
il3ict\anüUertrjnnen^

igeeft öc Jöjofïcr meerbec gceD/
iii^eg 30 13 bet met 5ian Zoet

:

«Pm De tónöe ,lrci)i3\ïen/

ïtan!)pntftbeDjatien
't '3j£i üoo? mp Dc befte ra*iQ /

|I5iiöefnrn'.ttetoagen

^;T>et ecnï^rgfter na mijn ffaat/
't a>taat aan onö te b;agfn^
giit De ccne juffer traag/
D'3EiiöerDleisftocDer graag/
'it l^oop ih 5al na De5en
ifaafl De 25jupDe8om\yP3f iT»

ai2 HUW*'



Igo Brtiylofts-Liedekcns»

HUWELYKS-PLIGT

Twiji-vermeyding.

Stem : Ochkg dy hier verjiagen. Of: Het Bagei i:yt q^c.

jrjE Zonne met haar fh-alen

Het Aardrijk over fchijnd

,

En Iaat zeer lieflijk dalen

Haar Ligt, waar door verdwijnd
De Nagt vol duyfterheden

Hier beneden
De Bloempjes aan der Heyden

Staan lieflijk in haar fleur.

De BofTchen, Velden, Weyden;
^tjn vol van zoete geur

,

De Vogelkensdie Zingen
Endefpringen.

Alzo is aangename
De Zon van vriend'lijkheyd

,

Tuffchen twee Lieven t'zamen

,

Die 't al ten beften leyd,
En maakt het Huys vol vreugde

En geneugde.
De Zon moet alteyd fcheynen

Van eendragt ende vreed'

,

Zy doet de Nagt verdwijnen
Van twift en tweedragt meed'

,

Zy doet de Bloempjes luyken
Dat zy riiyken.

Voorzigtig moet gy myen
Het eerfte rwilt-gekijf

,

't En paft noy t in het Vryen

,

Veel min van Man en Wl)f

,

Zo zult gy nimmer klagen

,

Al u Dagen.
' Komen daar Donder-vlagen ,

En fteld u noy t party

,

Vermeyd de harde Hagen

,

't Onweder gaat voorby

,

De zwarte Wolk laat dryven

> Zonder kyven.

Heer Bruydegom wilt gedenken

De Zon die u verheugt

,

U tweede Ziel wilt fchenken
Geduurig zoete vreugt

,

En leeft met haar in vreden

,

Na de reden.

Vrouw Bruyd bemind u Zonne
Die ugeftadig ligt,

t>\t van u \s verwon n e

,

Door Liefde , lecrd u pligt

,

Verblijd hem door u deugde

,

Met veel vreugde.

Wy al te zamen wenlchen

,

Heer Bruydegom en Bruyd,
Dat gy vereende Menfchen , .

In beyd' u Trouw-ring fluyt

,

Al wat den Egt doet bloeyen >

Ende groeyen.

HUWE.



BruyïoftS'Liedekem.

HUWELYKS-PLIGT.
Gemeenzaamheyd in Goed en Bloed,
Maakt door de Trouw het Paarcn zoet.

Stem: Schoone Herdcrlnne.

131

*t ÏS een heerlijk leven

,

E n te pryzen bovcQ maat

,

Die hem gaat begeven

,

In den Heyligen Egten-ftaat

:

't Is d:fs Heeren Wil en Wet

,

Van hem zelvcn ingezet.

't Huwelijk kanvcimaaken
Man e ^ Vrouw in de hoogfte graat >

Alsmcninzim zaaken
Houd de regte middelmaat.
Als men 't Goedieniet en klooft.
Daar de Liefde doo- \ erdooit.

't Is een zot bedryven
TufTchcn Man en t'uflchen Vrouw,
Dit of dat teSchtyven ,

*t Maakt verwarring in de Trouw

,

"Wat is aan een weynig Goed
»

Als de Trouw de Liefde voed.
Zijn de Lighaams beyde

t'Zaam gemeen van Man en Vrouw ,

Vaft en ongefcheyde
Dooreen Wettejijke Trouw

,

Waarom fcheyd men dan het Goed ?

Dat maai Ebb' is eude Vloed,

Zullen dan de Schyven
Meerder als het Lighaam zijn ;
lin gefcheyden bly ven

,

*t Heeft gc'en reden nog geen fchlja.
Daar men zeydvan Man en Wijf,
Zijntwee Zielen ineen Lijf.

'k Houw van ongebonden ,

Tnde prijs gemeenzaamheyd

,

Daar men uyt de gronden
Van he» Heite t zamen zeyd.
Al watu is dat is mijn.
Daar kan Liefde kragtig zijn»

'tisgeen ftijl van leven,
*t Maakt de Liefde teer en zwak ,

*t Kan geen vreugde geven

,

Maar het baard veel ongemak >

Zu'k een Trouw die (laat heel mis

,

Daar het Goed gefcheyden is.

Wild gy Liefd' en Trouwe
Hebben in zijn volle graat

,

Steldd-m Manen Vrouwe,
i*Z amen in gelijke ftaat

,

Dat gaat boven nl de reft

,

*t Goed gemeen is 't aldetbeft.

HUWELYKS-PLIGT.
Een vreedzaam Hert vercierd met Deugd,
Dat leefc vernoegt en vol van vreugd.

Stem: JonkvrowdJ zvat ik u 'vragen zaL

IJsÖf aanocnaam té D'«gtc-ftaat
- *• nöannecr^ptoojDbrlrfft
3^;r-D5amia <n fjaar reate maat/
l^fef satre üzeuoö 5P secfl/
't ^ÏS a'löhcrteij^
«ï5tn i^araOö'S
IPaar tnmm b^eiigDig icefr.

Ij^c b^fcöc bic UcrTjctigt öfn jTBfnfcjj /

<iEn lö ban grootcc taaarD / ,

^.p of£ft ten pDcrsrtinitofnfcb/
9i)frl 50PtE bjcugD 5P baacD /

©lEiö'tDatiifcft
<£eti ^ea\sl op De ik^x^

313 - ^tofe
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fitc 3amfn ?nn vDcpaarD /

©te me- tjnar Itflu i.9unïf-ge;l?i /

JSiin ujeeDjaam y fïll üan wrD /

Ziintiopjtinrutl/
<Btt %oti£ ii'.n i

il^ant ilcfD' hiojDDnar qebviarö.

Jf?rr ti2ccDiaaml:r)iD ücrnocgt /

©a.ir JiLicfD' en ö?ceDe'ro2ö geüocö/
i}ti fl( ten bcfrni tnrgt /

i0el aan Song ïr\iar/

33an "ïïaar rot 3*aac
mti iJJCfö' Den 3(ihher ploesr.

Bntylofts-Liedekens,

:Debïcel3ei'i fjct fmtiamcnt
iöa.ir ö'j bet l'^uVö'inh iT'iat /

5Boo? tluccD2agtUio?öDe<ir9t flCcIettö
«önöaaitiegronöegaai/
<0nb?erCi' en ttaifl

f)ctaibcr(i\ijtfï/

iiet ti» üan ' t iltmfte htoflaö.

l^ecr -B2upDegotn neemt De3e raa"5
(iJTer teerren/ totbrjïupt;
3Leeft in Den C^cpl gen «j£gren-tïaat
Ï9jeeb5amtg met u 25jupö /

rCreeöoüDcrtiort/
ïï^ar fjinöer Doet /

<£n muiu lu öeugöfn upr.

HUWELYKS-PLIGT.
Het is een zoete Medicijn

,

In tcgenfpoed geduldig zijn.

S T E M : Nadien de Godlijkhexdn

/^ Een zoeter vreugd op Aard
En word 'er oyt gebaard

,

AlsindcnEg- televen,

In reyne liefd' en deugt

,

Veel Welluft kan het geven ,

En maakt het Hert verheugt.

Wie dat geduldig leeft.

Steeds i\\ zijn lijden heeft

Hoop ende trooR: van bey(^n,

Die vald het lijden hgt

,

Ende kan hem bereyden

Gew.llig tot zijn pjigt.

Geduld en lijdzaamheyd

Dat is de heer 1 ij kheyd

,

Dat zijn de diepe gragten J

Dg banden van den Egt

,

't Is haar fterkt' en haar kragten

;

Met Liefde doorgevlegt.

Want een geduldig Man ^

Die veel verdragen kan

,

I« beter als een fterken

;

Geduld in tegen fpoed

,

Als men ook kan bemerken.
Her lijden veel verzoet.

Wild gy dan ] onge Lien ,

Vreugd ende Welluit zien ?

Zo moetgy fttedshanteeren

Geduld en lijdzaamheyd.

Daar moet gy u na keeren ,

Metalieftarigheyd.

Dit moet u Huysraad zijn

,

Niet in gevcynsde fchijn

,

Dit moet u cioraad wezen.

De belte pronk in 't Huys
Is geduld, 't word geprezen

,

Lijdzamig in het kruys.

Geluk hier mee Jong Paar,

Wy wen fchen u allegaar

,

Dat u den Heer wil geven

Veel Zegen na den Geeft,

En hier op na dit leven

Het Eeuwig Bruylofrs-feeft.

HU-



BmyloftS'Liedckens^ 133

HUWELYKS-PLIGT.
Als 't Haantje zwigt, en 'tHentje kra^^d.

Dan is het Compas geheel verdrayd.

Stem: Pronkje van de Maagden.

*t JJUwelijk is te prij/.cn

Als men door de zedea
Deugd 'lijk kan bewijzen ,

Dat men ua de reden

,

Lccfr in ruft en vteden r

Eu ftadig dit beoog r

,

in delgde, Metvieugde,
Elk iKden, Mctieden,
,ln*t zijne voogt.

Hecilijk boven allen

Is,de Man verheven.
Na Godts welgevallen

Is hem dit gegeven

,

Egtermoer hy leven

Al is hy dus verhoogt

,

In deugde, Met vreugde.
Elk heden, Metieden,
lil 't zijne voogt.

Een mag niet regeercn
IndeEgte-trouwe,
Schoon de Man een Heere

,

*t Hüofd is van zijn Vrouwe

,

Kogians moet hy Ichouwe,
Tehecifchcn, wat men poogt,
In dcu;;de met vieugde,

Elk heden, Met reden, In*t8cc.

Veel Min zal de Vrouwe
Heerlchappy genieten

,

Want al zulk een T' ouwe
Zal de Man verdrieten

,

Dat zy voogt zouw hie.en
,

Geen Wetten die gedoogt

,

In deugde. Me vreugde.

Elk heden, Met reden,
In *t zijne voogt.

Man en Vrouwe beyde
Zijn malkanders Leden

,

Leven ong Icheyden,

Daiirom leerd de reden

,

Dat gy zult met vreden

,

Al wat gy t'zameu poogt

,

In deugde. Met vreugde.
Elk heden. Met reden, ln*t&c.

Elk is andeis kroone,
Blijdfchap ende vreugde
Waar twee Lieve wconc
t*Zameiindedeugde,
Daar is veel gencugde.
Daar word de Trouw verhoogt,
In deugde, Met vreugde.
Elk heden , Met reden , In*t 8cc,

Bruydegom wilt leercn
Wel te onderhouwen
Deze Wet , tot cercn
V?.n de F-gtc Trouwen ,

Wiid het icwade fchouwen ,

Geen jaloezy gedoogt,
In deugde , Met vreugde.
Elk heden, Meneden,
Ia 't zijl, e voege.

Vi O Z E S GEBOORTE.
Stem: O Paris -wreed. Of; Edel Karzouiu,

H^t toonöcröaar / 2ecr groot in o^jfrblofö /

<}£n öcfrlp 3ön ^i^^x$ O^frhcn ^ n3ie han 3ün lu. at /au Stin
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S2nn mosMtïjcpli nier mtt\\m/

<2n lönictomDooJaronöen/
jSfEinanö Ua»! 3ijn s'OOtE raagt

23fgröpEn nf öcrhoiiöm.

«ipt flpste ^'ö'it QEöoorcn /

©crag uanpDerccn/

<©"p 'tUöatfral^berloorm/

Siin tBtfgjen i£^

<£cn Ciisjrn uan ©lesen

:

»t S)CljrpnD of J!Pio3e;i in De ©lofö /

Eiin Efbcn vil beriirscn.

©ftiitCFneïDiar/
©at D?iifr Da r tn De g^trooincii /

<Ei! fdi^cpD 3cer naar üan ©o^ll /

<StC!i Itcbc i.^?icnD /

löog DaDcr DurfDaar homm /

tog 4BocDrr met baar ©ojft /

f e tlteUc^tcr
<EensJ iaaföe / maar niorfl Derben /

<Bn lipt bjEESf öaar lieflie ClinD

<£ienbigDaar 3lpn tlEcben.

<i£tn fitrt ^TSaagi /

<gcn iDogterban eciiiftontng/

|3an l^baro tooö üerinaarD /

ftomc bp geüal

iapt öaar bfrfjcben iSoonfng /

<Sn toonD DavW joeten aarö/

mttmt |!©o3e.sf aan

Bruyiofts-Liedekens,

5!a rot baar ileuezoone/
iiiillbftn «n De3 üionlng^S-Sof
iWÖEc ^taat en <Qzxz hroone.

<iBen ïDonOcr toeih /

Etc: j:f^o5C£f in 5t:n3aare/
«D^o? <6oDtsi berbetie i?anD/
ILcioD bp'.r Et h»-agt'
<ïEen oücrgroote i^tt^y&xzi
IUprbet<tÉQnprfn-lanö.
<0tt iö üat fttnb
©at b'er 30 ippD berfcBobeti^
©oo?toJené DaaD Dat pDer ern
5^Er^li?eeren4^aamboo2D loberr.

JDel op gong ^^aar /

iDel op OP nlEuto <6Eboii\uDE/
^n talE Bji bcDfn 5Dt/
5Blt 1^ t:i tcooft
©an alunlftiui «GetroiiVoDe/
ii^EEninnfJaarberbiöa/
©u.shanDEl};?Efr
3n cfgcnfpocb ücnnerre"

:

381 toar bier ontrogelijli fibepnö
üïa'i <t3oDf ren bt^'itn Heeren.

^tii <ïEgtpn-ftant

tftroonD <©oDt tor allen tcpDeii /
liï)er3e3enin'tberDziEt/
5^e©2uaruU)'ö3Lt)f3J
32al bp (öebenooDen
381?^ gpdan4,ïio3e5 sier/
<l5oDt isf gctrouto/
'ilftomtflUeSu tebaare/
Eeeft maar repn en oitzü^itxi i^ccr/
llPSaiunletüÊrlaate.

HUWELYKS-PLIGT.
De befte Trouw-ring die men vind.
Is Liefde, die de Herten bind.

Stem: Een Kindeken is ons Gebooren.

D€ Sïfefbc 5ifer goog gcpjcjen /

5^iuirt In brr *(?nilüigbepö /

<[^c Hieföc gelijk tup Se?en /

56 bol ban öci!3t5aaniDepb /

^P baart) een 30fte bztngö
5n 't C5ui3eaiH gfUj{0 /

t?clii{^hig 5nn De ^^^xm
Wm3 (€roiju;-ring HtcfDfn \9*

«Sr Siefben tiifTcÖ«^n bepbett /
3*0 oo25aak bnn gencirgt /

<icn feanbcgieltjene o:ft Icpbeil

'3n b?eeb*m ^oetc b2ea3b /

5De ïLiefDe biê berb?yft
ï'^cr fctianDclijft fenön /

5Ia«t Sipfbe / «O joetc '•Sjiipb ;e j

^e



Bruylofts-

5B8 Hiffb' iö ïflnhmocbfg /

42n tol ban ti?icnb*lijkf) pö /

l^oi fieugöm / en 5ccr jagimocblg /

<enbolbai:m6rrtigl)epö/
2tJi9in*tC^nUJc!ult

iQtn önlbe 2onnc-fc{*ijn /

5iaat ïliFfb' / ö 50fte ^?iipb)C

!

IX rpgte (ïroulij-ring 5nn.

3^f ïiicfbc !0 niet afgonflig

(8eïgk men bilunaal 5(ct

:

j^Baac neb^ig in goebionflig /

21) 5ocht ö'ï'ir f^'gpn niel /

Sn ie oprfgt en goeb /

2p toonb gcci» baifcöe-fcbrjn /

2iaat Uiefö' / ö jcete '^zupDje I

U regw (CrouUj cing 3ijn.

Liedekens. 135
<3e Hipfbe bic l<an berbfnbrn

(ZXotz C^frt jcB in be ©ciigö /

©00? 21 icfbc rivfc ceus-gr5inben

^ic Icbcn in ;pctc bzfii jö /

©cSiefbP binbbEn<rgt
2:ecr üpflnh en fnn /

Saat ïiicfö' / 4^ 5Drte ^jupb/e l

ia rcgtp (ïTouüJ-ring ;nn.
IDp UJcnfcljEn al t';anien 11 ^cbcn /

€> ^itiDbcgoii] rn ^?m;b

»

©e0 i^cfrpn gnnft en bzeben /

©eSIrfbctotbennnt/
^At gp be luaarr ^I^nigb /

^teebs tücbfc in-grinft

:

©at IHcfoc aan u Ubfn
li regte(ScouUJ-ring bigft»

BRUYLOFTS-LIED.
L^j^ f/d// 1^28 PJalm.

Stem: Het Aardje van de IFijnc, Of: Komt laat

't Huivelijkprijzcfi,ons

7 Alig is hy bevonden
Die Godivan Herten vreeft,

En diend tot allen ftonden

Zijn Schepper na den Geeft

:

Door'tgeene dar gy zult drijven

Wt-rd gy zetT wel gevoed

,

ïn vreugJe z.ult gy belclyven

,

Spoedig met overvloed.

U U ijf zal gelijk wezen
In u Huys zeer verblijd

,

Den Wij nftok uytgelezen ,

Die Vrugc draagt t'zijner tijd

;

"U Kinderen in een Kroone

,

Die zullen cok voortaan

,

Als Olijf-fpruyten fchoone
Rondzom u Tafel ftaan.

Dezefchoone weldaden
Ontfangt hy in 'tgemeen ,

Die met geen kwaad beladen

En is, maar vreeft alken

Uyt Liefde den Heer hierboven >

Die 'r al te zamen voegt

,

Die wy met vreugde ook loven.

En Qns zo wel vernoegt.

, Godc uyt Zion geprezen t

Udees genade doet,

Dat gy zult zien na dezen

Jeruzalems voorfpced

,

Hy zal zijn Zegen ook geven

,

En kroonen d'Egten-ftaat

,

En gunnen u Jeugdig leven

,

Veel voorfpoed vroeg en laat.

Gy zult uyt uwen Zaade
Kinds-kind'ren zien zeer wel ,

En ook door Godts genade
Veel vrede in Ifi-aël.

In Liefde zo zult gy bloeyen ,

En ligt nog binnen 't Jaar

Een Jeugdig Spruyt zien grocyea >

Geluk hier raec Jong Paar.



136 BriiylofiS'Liedekens.

GEBED,
Eens Jongmans ende Dogters,

Stem: Ey fchoone Nimph aanziet , &c.

f4<Cec goebertfct / in goeb^cpb uutflclejcn /

ï^oe gectföfï 10 a Cözoon :*

<5p 5gt fen rrpn / een ecutuig jiipbcc IBejen /

Sn fcöoonöepö obrrfcöoon /

CBpfcöept/ OC9m! eenlieflijUiJüelbeöagen

ïn repn en jnpbec ^elfcöap 3oet
^it ijaar aJtoo0 apregc en goet /

55eiigr;;imigö:agen.

2» löpbiDbenu/ leuö ons op utoe UisDtn /

45e£ft bat geen b:eemö gebaant
Ons bog behPo?ö / of 't Iferre maakt genegen /

öeen fnoob? ineg en baanb
<9m in ontiigt of küjabe b:rtei|)Pben /

(Se leben en met ;oete bzeugb /

Sn pbelöEben en ong-nciigt
Ons tepb bcftetien.

3. <©eeft bat top / ï^cer/ injnpbecöcpbberkecren/
<6n op 11 tuegen gaan /

ÏJ'^nfenpfcne Jufl gcftabig ban ons lueeten /

Mtx ïofepn bjeberftaan
,

5^et boc;e hbjaab / Xhai mu boo? 11 genaben /

3Bes UE>dereibs tjoogmoeb / fl^^t en paagt

Mtt al t)er gpen men 5onöig agt /

iXltooB berfmaben
4* 25ogu/ Oi^cant! boo2Uboc?5igtigI)ebcn

itap tot ben 'irgten-ïtaat

Beroept / 50 gunt u ^ejen-rfjhe bzeben
(€ot b?eugD inp D2oeg en fpaab /

^n bat ife ï^eec baar in mag bcugt^aam leben /

43p 5gt mgn trcoft / ib roip " ^^n /

aj^iltmp/ ^iHiij een Deugt^aam man
öpaiaröengeben.

5. ©e regtc (Crouui Iscmt irpt ben lOfemcI baUn /

vSp fïenb bes .ïtlenrcijsn tJert /

55eü3aarb ons ©eer booz alle b2ccbe Ktoaïen /

0oO2C3upB-becb^2iet) boozfmert;
3©ilt ons altoos inet mjocn ^öeefl cegeecen /

ï^et 5P in teöcnfpoeb ofb^tugb /

<C^nie! alles boo? De loaare <p)fugb . <

®eu beffen èeecen» t t t^L I E-
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L I E D E K E N.

Stem: Als Boxvoetje fpeeld , &c,

A<f f) fferticrfn ! hianroin bPtÖtoaalö gp tms? 30 Mtti\
Wm rrörn ' homr ïKöcn/ U i?frtjC30 S^cc

öcnoutanUn 't ï.>clD/

©aiuöuSontftelb/
<Bn Êcö'ocft u JiPüE ^tcUjc nog mrcr.

2. €>f liimnfti öciiaarcntian 't3tlttge|^at/
^aariölocïim/ Dooj'ttooctirn/ uEcntgcfcö^t

JPaar cfnia aifccn /

25p I©inter en Sgoinrr / toat tj?eugbe f <J öat ?

3. öDat bJriD on Dog ^cDcn boo? b^eiigöe in 't 2anD \

igoe naariiili oruaarlnh/ t^'ttitHinaalop^tranD/
<2in Daar men ban beer /
^ffiüggjntö'cnöftoEpr/

jlSaar jlct eci i^ijijc ban t^crïicrö cp 'r ïLanD.

4 (SrrUJülgp/ 'i;j|3tii;pöjc! bolhomrnuftelD
31nDEus5r/ met bjcuaöE / leDoIentn'töclD/

«J^jnlTilciigciUiT/

Cetocpöc.nmetlujT/
U ^föaapjcö / en Jebcn 50 ongehtocfD.

s, Sa bjcnffl] \\\ <ï5aöin brei ujolnh onmist /

iBeet milc / brei ru|ic / u blocyenDc^eugt /

<!Btj Dar gp berölijö /

^eDuu igaltüö/

y itt ^e&aap;e^ mcugt toepten met boHe b?eugr.
/ é. «£ en Icjren <5oDlnne 30 toenfe {j ih op nteuto /

C>e£^eerc/ üenncere/ ggn gegen Im 11/

<lEn Dar opbM bjcugö/
gin5aitge5r»engö/

Jiöfugt Jebcn/ baacü Uiel / ^ .J^lmpöje aöleu.

M I N N E - K L A G T.

Gezonden aan de trouw-haatende Silvia.

8 T E M : Ferdwaalde Koninginne,

"LJ<ï?e 39n mftn 5taahhe 3tnnen 't gisf Doo? öe Jil^in /
*- -* <©cö Jatie nu ontfteJti / ©at th Dudf 3ecr moet Wajcn /

©00? mnn brrö?tertg iiainnpn gjh ben becrafï/
iO?ettoelhmnngUU«hiBJlÜ^ gjh moet een Jall

Hcö igerö^rtu

!

|^lh3tu^^t^elLUfDeO{aa(nO.

X
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ïDaarom mott IH DuS ö^uaun /

^)j 3e8 miin Qeröectn \

«h ftaöig öoopdooö malen
^n mijn optroutoe ^natu /

3ft 3ugt en ftcn /

gifthlaagcntoecn/
gn cen^aambfpD ttcrlatcn /

SCltoanhrmcch/
i^oe30ftihfinc?ft/

jitaiin üincii mag niet lifltm.

ï©aar IOC 5ijigp genegen
<©30'tei3btiiöa!
ïScrft mu niet langcc tegen/
gihbiDuomgena/
l^tjngicugmgt^ert/
55iElsfticrtoerö

gin 't©ooiï]ofïjanöel^lnne/
<^ ftrenge 4!Baagt

!

©ie mp ücfiaagt /

Sgalihunoptoertotnne?
•^-oDlngcDenhtDercöm

ï©aar upt mgn ïLtefDefpjupt/
't 3ié tocjintg tepD gelcDen /

III troofrclijh bcHupt
ï©terö ctiüetDagt

iÜêir} toegebiagt /

IA innlafterEfccetcn/

2eitoatgnpei;nfT/
acitoat gpïjcpnft/
?^t tt^ beö ih lang gctoeeten.

<iHp Lief toaarom ge5tocgcn/
IBatisfu; etcp?aai/
2CIS gp «Tip allcrkoegen
ï^erioonö een ffuurë gelaat/
t©aacom seer öeu^

<Hen3oeteIeuS
eefïeiDomuterp^eehen/
<S>5oetel!iaepö!
't©tenQnietge3epti/

i^ci 3i3n maar {05e treehen.

mt bepiift gp ïjoo? mt|n O^scn /

©&ulDe©ageraaöI
ï^oc groot tö u bermogen /

iPi^aaromDusobftinaatJ
2Can5tet mijn fmert /

©OD?30cfttuC?ert/
<SP?uit'cr3LlEföeUtnDe/
<Bpt^erDerln/
©er3Cigt u 5tn /

©lugt niet tioo? u ©eminöe.
ïCcöSleltje: (lo^tQog'i^raRnen/

©jaagt routo met igenen-leeö /

©avir baar geen 5oettiermaanen/
WiLieföetjEftetDieeö/
ö^iima/
lS)Dl)iitDa/
©ie 331 een anöer (^Troutocn /

€>m 'öï©aerclö.ö-gocD/
5ls'töat8pmoet
\A JLtefDen agteröotitoen.

ginöten öet niet mag toejen/
So3egtUDanaöieu/
aiOieu mön Öptgelescn/

<ÖP toonQ u alte fcöuto /

<©pÖ3oge^r3ai/
•<5p u bcriaat/

©at Doet u toeöcröoutoen /

SCDienJ^jtnfTraï/

ÏBDitti ©oogöe^/
^et hon u li^t &eroit\t)en.

SILVIAS ANTWOORD.
Stem: Verdwaalde Koninginnc.

Iet 6cn Dog niet rjencgen
(^Tot H/ (Sïftloriöa

©aarom ben ih uregen/
<Hn gim u geen gena /

l^oeisf nrrUierö

la'Ucugöial^ert/
5in tï3oaibofbanDe|®i»ne/
<£)i toccf? geruft /

SSoeHt anDcr lufï /

<3p 3Ult Dog nUt becUiinne.

<B^ 5uft mp niet fieftcocrn /

©oo2noa50 5oerep?a-it/

f5j tiiefacgaattierlnóren/

't 3iEfPöehnDfrDaaD/
•gongmnn bcüaarö/
ïDeeft onbe3tiiiiarD/

ii3tiD ti?p ee ï anöer ffitoutoen /

©ie u ontmoet
f^etHicföesoet/

et sai mp niet ftetoutocn»
I^Ofll
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jSog tt\\$ öoc Ift bfrmanen /

C^p mi' 2cen Htcföe ftelö /

t;ifr baat Qitn 3ugt of fCrnntli/
«u ;clcit;riitecnieer htoclD/
<© IrtlorlDa

!

«En 3ct Ooa SPfn betroutocri /
i?f t ï©flfreiö£f-eofb /

iSoa Igoocc-inofö /

©Oft wp mw aflter-öoutoPn.

'tüRflo nu niet auDer^ tofjcn/
l^ieroin 3C8 th aöieii /

ïiölfu i^trDet 0EP?f3fn /

liEoonDïi tent inrerQer fcDuto /
©PÖooQc^iaai/
2.h tiirt urrUiat/

S5at öjft nip nlfttDrcrftoiitoen/
|l!3flarll>2pcr.a-p?.uu/

feocffboonspgaat/
<ien magmm ntet betrouUien.

Klorida fchrijft ivcdcrom , op dezelve Voyze,

"DEdaatdog Herderinnc,
A3 Geen ontrouw is gefcliict

,

"VVaaiomdusltrafvanzinne,
Vertrouwt gy niemand niet?

^Virtik u grond.
Op dezeftond.
Ik zoud zo lang u fmcekea
Dat gy van al

Mijn ongeval
My zelve hoorde fprecken.

Geen Regter zo hoogmoedig
Of hoord wel zijn Pany,
AchSilvia ! deraoedig
Zijt gy verzogt van my >

Nugymijnklagt

Onwaardig agt.

En mygee ! gunflmag beuren,

ZozaliKftil,
Lief nau wil,

Eenzaam en heymlijk treureni

Mijn trooft die za' nu wezea
Op Godts Almogentheyd

,

O Zon ! zeer hoog geprezen,
My is wel eet gezeyd,
"Wat Godt op Aard
Tezamen paard.
En zal geen Menfche fcheydcn j

Hebikdanfchuld,
'k Zal met geduld.
Van Godt het al verbeyden.

KxAGTEj van de minnende KloridaJ

TOEGEPAST.

De onverwinnelijke S i l v i a.

Stem: F[alm 130.

Wanneer gy Herderinnen , Dit zingen zult of lezen

,

Denktom u Herders Minnen ,Enwiltmy gunftig wezen.

AC&C^cröerfn.' oitmoeölg l©lcnsf gieiiie obcrWocöJg /

SBeöjt
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25cö2ocft cplaaö «tBoöinnc /

<!?orjtnnebanDe4Iiain/
^T •inötc mp Docr ürcuiinne /

<Bn nmntmm Eleitjen in.

<B a5oöbcinh termogen

!

i& toonöerUihe hrflgt

!

jPÖn a3cctT ötctao2ö geöogcn
<tgiuotDet!FltnGeb?agt/
€>m t)lltitatermeehen/
©ie ticpnft of ntpt en nMnn I

©ie 'h nopt neb hnnncn fujcchen /
J[Baat flaat Ijet tn öe 'diiriD.

jf^ogtan^/ «©^JBotiteettDcerDls!

5i^ao?uüC!0?ilflttaf)fpö/

ï©a?ö tH gnnaaht ^cct tocerDig /

öntotDeiiatngciepD:
«ih tDcet (acö laa^ !) geen reöcn
ÖBaat upr mrin itcföe fpjupt /

sei^inöngcncflcntbeöcrt/

© upttierhooren 252upö.

Klfb ^ilbta ! 3t« neöer /

SSietUiicbtctrüoo^uIepO

Brnytofts-LUdekens.

<Ge&ogen / tn fiomt tocöer /

25ta om mcöooentöepö / ^
, ,

©ertroutot / üertroutot mijn mwWt I

©ie nopt met pmanö fpot /

2Ccöïl^D3etlonlnglnnc/
g>tröö üo!ï niet regensf <6oDr.

<© Zon ! © eiilöe ^rraien

!

EaatDoguftlaar<ö£5igt
«c2nö öoo? öeiBolhicB Dalen,'

<öunD mp ört minftc ligt

:

"^.ti minfïe ban u iBinnc /

a-aatmnöatöcDengijn;
(jDenfiöllcbcnöc ©?ienDinne
accnsoctc^.Brf.tfön.

ICcb 2ielt!e! Die gefïrenöelö/

«ÖerrreiigciD is Doo? inijn /
*

»j5ermolten eri gemengeld /

2Ccö ! mogt öcttuaarbeKö jijn

:

3EBogi ilj De t^emel.ö bjeugöc
«Öcnteienbierop^arD/
^jiaet u in ti^aarc^eugDe /

i^tzn 3oetec ïoa.^ gepaarD.

SCHEYD-LIED,
Aan de deugdrijke Sihia,

Stem: Zal ik nog langer met lieete Traanen-

Tft öeb bcmintï / geblcpö / gcfteöen /
*• 5©o! tioop en 503g ban ©ag tot ?5ag /

Mi^Qx èilbia gantfch tegen reötn /

J^eragt met fiiia<Hti iiirjn özoef geftïag /

iJlaönÖeelïUerfloiilut/

»t C^ect tüo^tJ benoiiiöt /Mm hieltje ujozö boo^fleehen met becï pijn /
SJt jie öet moet op 'tenD gefcöcpöcn jijn.

'

2. «öotJinne moet ift ban ii fcöepöen /

't ?s mp (cpf^ae) ban i^ertrn leeb /

<Jr>obt bjil u girit)en Dan gelepbtn /

^cen JCUenfct) op aacö cegeerb 30 Ö3?«b /
öeen eenig ï©oogb /

ï^cb ih geöoozb j

©een reben opt luaacam gu mp berfmaaö /

<cn toaarom gp Ö110 flreng öet 4l®innen jöaat.

3. »J5een '0 l©aerelDg Oog boet lueberöouUjetl
55e aicfbe tot ui'ilofiua/
/9 cgtans 5C9t gp / gp üjflt niet (troutoen /
IDan U^ebei-aiin op ;^ilbia.

Ö>
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<0Pboo9e.5)taat/
duTPtieilaat/

l©aar aan 50 fcpit (jet öan bat gp nfet .tninö

:

Scgt nip p^inlfcö tuat reben bat go binb.

4- UDaaroni agt gu nip ^ti onüüaaibig -i

<5f Öeb Ih be5e flrafö?ibienb /

«0f bfn ik p(oiïip/ bot en onaacbfg /

5^at g? mp niet een UDoozb Ucclicnö i
<9 ^onnc-bloem

!

^ie ih Kog conn /

<ï?n üJCHfj:!) bat ife in ïiiefb' im^ ?gn gcbccb /

ï^octücl öf t fcl}eunb bat ik nii fcrrpben moet.

5 (€(ic
fcljcpben ben ift ban genegen /

© al re (Treng cii ftnnrfcöe JÜïaagb /

(Cerluijl i^ u nifthm beüjegcn /

<fn bat öet Jitainnen 11 misöt^agt) /

<en bat öP trots/
•SelijH een Hots /

«Sebuucig bad en onbetüeegt blijft (ïaait /

aiDieit tmn jlief / Qn iam tepb uan gaan.

Een Hoorns-kind, Dat wierd bemind.
Met vlyen en met fmeeken

:

Maar Klorida, heeft Silvia,

Noyt eenmaal konnen fpreekeiv

BRUYLOFTS-LIED-
Stem: Doen ik was in 't groeyen , Sc,

r* ©ribon / bie 5ön berftooren Kief
^^ <©p 't aïbcrt)oogfïe beminbe /

;ècficfn beni in brt v0og gclijfï be ^ixXiss Soit/
j§>ilbia / hk nopt g^en öoogec b;eugö
Bog blijbfcöap ftonbe binbc /

3CIs in 't 3oet «öejigt ban öaaren Coribon /

met esn joet gelag /

Cïleltanbec^ag/
CroulBc m\\\ boo? Hiefbe beel bermag.

i* l©aar be Eiefbe met jijn bolftoinen ftcagt

•DBclüoonb ten üjeber^ijben /

•t l^ert ban esn naaagb en ban be .ïSinuaat joet /

55aac is tcoojt / en Jjoope ban gctoin /

©aarg«ann«nb,jeii3bignrrjbim/ _
<9aae
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©aar ftomt ïirfb* fn (Croiiüj malhanticr \\\ *t öcmoeb /

vÖinöeI?2Dert3/
iiaaaktijgti^m^obïp/

't J0 «nb?cugö ren 5oete flaOErnp.

3

.

Biet een mcnfclje en fcöcpnD 'er nn op 2CWÖ
5^n blqöer ftaat en ujejen /

?tlö ons ^niDöegom nii met 5Ön ^?iipö)e 10 /

Siit een0 aan öc cieröe ^^iiplofts-brdon /

J?an5ijneiautgelc^cn/

i{3eeft ons ban öe b2cngt) een Waar getupgeniö /

©et) ÖPt ïonge paac
%s 50 blu boozbjaac /

<^f^tt 'm ben (^einel t'5amen ujaac
4. j^n üjel op / gp ^octe Jonge %t\x%^ I

I©iftb2pbe ciïfnöanteeren/ ^
»t 5!s een ;octc U?et / UJel ©upjcnb ïaaren out» /

ïDie tieeft opt bees groote iioöpmanfcöap
inliet blijtic lülüen leeccn ;*

V^\z leeft jonbec I^in en eenjaam ongetroiitot i
<«Bfbftio een naaast/
^ie 't niet too?b gebjaagt /

©f een ftüjant \3\t 't niniinenneer en loaagt*

s- ©aar De Hiefb'honit in 59n bolle graat/
*

©aar ftclb men *t a! ter 5pen /

;$>cöoon be \^mi Minb / en ftaalt een bïauüüc iècöem /

20 öet fctjanö t" n?i'n5eher/ 'tisjijneer/
i©ant 5al t)p optbcbpen /

<5rÖ ÖP inoct be uieg ban fioop en 5023 betreen /

;ècöoon een trotje maagt
Ï}?einöannietbf5aagt/

't 3^0 geen ï^rggsman bie geen Vcïonben bzaagt.
6. i^xzwM öen .?5cö!lb / öct Hiffben0 löapen-tupg /

jBSct aarbigöcpti in be ï^anben /

;èttrjber ais eer» t^eiD en f)onb u gebnnrig aan /

©aar booi be ©engb 11 liefjes tcere ï^ert

Sn ^r)e^er lieföe b:anöen /

ais onje 53znpt)EB0ui nu tieben èeeft gebaan

:

i^aarom U)enfc6en U3p
l^eben öaar ;o blp /

SCatbfcöebjeugb/ en t^emel0 löclobp.

. L I E D E K E N.

Stem: Ach ! ireurd nu mijn bedroefde Schaden,

1-J©e Dlhmaal jiet men Dit ge&euren/
* ^ ©ai menig ©ogtec toojö gebaöö /
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€n twt öe iRlmtnar (laag moet treuren /

^n rnahte 3ü» 3oetc i^hnpöjc hüiüö /

^cöoo.i Dat 30n [joope

jPemgüfgocDeninoeD/
ii^uifiiflicloopc

J3aar'rflctonif?c3ort/
©at [j|i nu mtOcii mort.

2. t'^oe öihmaal fcluplD 'er fn Bn üïSinnJit /
3^ri 't trcnncliih eeti BlaauUie-fïöceii/

i'oc baali 50 Dtoalcii al cic 3tnnen

Ütairrroofttg t'5aincn onDec een/

denier 30iuicr rullen

£tefnneninöe4;l'5tn/
©e ^oete tullen/

3.Bcial3i)nHragtcnln»
. iW'.aat aiö öe minnaar gaat toéèrhe^ren/

<2n coh 3un .Ölmpöic gantfcö Urrlaat /

UDan- ctr De iö^ölier mort onttecren/

Cje bjtcnöElphe t'3amen-P2aai /

©E5oercïiuéie.é
j^aöecS^tcföcnaarö/
?Dc3oete£-uöjE5J/
.9£ltoatïitcföcbaarD/
5Dflt maalu ftaar öaii ör3toaarb.

4. 59an tcenfcht öe 5octe ^cröerlnn?
(öcnö tocDer bp par iLtcf te 5ön /

<tèn tocDerom De onüe jLLümne
tZt plegen / en niet meer in fcbö"

l^ecl iluuröljcnö toonen/
ifjl'Jaar nict truuteigöepö
^fiiax JiBtnnaar loonen /

%ii 5ii toa:ö gebfeptJ /

S>ooj llEfö' bot 3oetlgöcpD.

5. ïDaaroin gp tiere Igeroerlnnert 1

©iwrom 50 flraf al.S gu t niet mcenö /

ioaarom te üepn3tn in öet iJiainnen /

•Ce toonen u fcöter al? üerflcenD i

i^oeüattonütncn
Stan ujoete^iEugD/
't^jslnbrtfcöcpen
lyxAüx een fcöeiui uan b^eitgD /

•iSnbnibanongeneugt.
é. ^oo:D tuaarDe irilmpö / en jocte ZwtM

^tjict öóg een.rf een 5oetc jtraaltién ugt/
tzn gunt mp neifenö ölen een ttu?je/

©ant Ib u ilef / en gp mfin tSjiipO

/

ZutibeöcntDe3en/
goöeruöfÖtiagO/
^BoDingepjesen/
4-iap n in langer pjaagf?
ütföaar tucDer-ilefae o,^la3^

7. ©e-P>?uptoftö-hroonDie^aIuclètén/
©etoft ats een ©oiïtnne ftöoon

:

i^tn 531 ü öfHjfDcpö 5n manieren /

feïl t^f-
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l^cttoonen op tm (Soutien (Cöjoon j

©aar^ultgptocjen
^nn"bPintnDP23zutiD/

<j£!iöoo2iltEföïf-&efTupt/

^n Eiefde munten u^r.

t'Z A M E N - G E Z A N G,

Tufchen den Uevende Maria y en den

behaagde Anna,

Stem : Prins Robbert is , &:c.

Maria.

E^ft aï te tu2ccb en flcengc l©ct /

f€ot nabcel ban een iiaaagt/
3?0 bp b? <©uöen in ge^et /

jctftaar Jaaren lang beklaagt

:

?£cÖ ! binD men lui in öeje tgiï

Jfftieteencn.^öüocaat/
©ie ons bit Ji^aartic ttiat becUjgD i
<£Xi geeft ons goeben caab*

Anna.

jffRtaria ïiebejoetc JU aagt /

^n bjepb niet al te b^eeb /

Sirt / bat gp 't niet te biec en üjaagt /

^ot fmaab en Cierten-ïecb /

^n geeft öe joetc D^perp /

i^iet al te rupmen bJinb /

l^aaïb b2p öet frijoot je bigt/cs bp /
U^anncer gp b)o;b beminb.

Maria.

5ft Öeb in be3e (Irenge IDet
<5ecn Uifl / nsg geen becinaak /

iCiap bnnftt 't ie tenb/jp bienb ber^et/
«rot bjcngb ban on5e ja.iR

:

Eeqt uiaauim ^on een ia^g(tec niet
45oh pleegen in bc M.\y\ i

*t «©een bat 5P tuenfctit en gerrn 5iet /

€n50c6enf)aacgeu)in;^

Anna.

Oitt bat Det gaar niet toel rn fïaat/

<ï3nebfn30ihgi3/
ï^aac bihmaal om be (Canben flaat /

?CïS5pbeb?ogeni8/
5Dc ïT^jpccB bic 5ijn üjonbec jöft /

<!Blft i0 een bappcc JHaan

;

^aar in bec baab een olijk goeb /
§^at ligt beb^iegen ftan*

Maria.

5Dat ?ijn be ©iipts Öet flft" geb^oeb

3&ieb3el te hennen 5Un/
jnaaac ilï fpzeek ban een trcii gemocb
<i?n 5onber balfclje S<^^m i

3-h ;:gge '^a i bat ook een jiBaagt / .^y

Jiaag coonen ba^ 5p minb /

55at 5P be j©pec ïiefb' toe b?aagt /

«en öoe 3P 10 gejinb*

Anna.

Snbien een maaagt bit biitfbefTaan
*t3!0opi)etabcntimc/ (gaan/
maaar Doe t gaac biftmaaïe ftan bec*
lïperb m?nig b^eembc kuuc /

5^en een bie ujo^b ^omtepba bc^^upb
<£n ()epfr een luhftjg !ot /

maar balt b'5aak ten kUï,iabfïen npt
ï^aniDtmenpbetjeffpot.



Bruyiofïs'Liedekens, 145;

Marii).

'''t <?tt '\9 gpen^onö' al fi*ïat öet nfet/ Jltüaar lunt gö bor t boo? al t)c rc|l /

<3c feans öie birnt» gcüjaaot / ;§>tïlb bc^e btifte pvpi /

i©annerr ern ^pctc D?iifTer jiet / JFtiinb b2p 11 iiief / fn Doet 11 bcfl /

©ar ;p niet lüo;b grbzaagt r 4liaaar tjcaib een <ï?oo in 't 3epl.

*t 30 rben bepl Ijuic barree l^i^h f hUui
^ais'tiitiegfjeisrcbloob/ _.^ . . . ' . w ,.
iDanneec bie ;aali ni.iar tod gebijö / „J^'^ '» ^''f';

'^
V"^" ^""^ ^^^'^^

JDau fjeeft men gefnen iioob. g?'^/»'^ ot^.'^ön ^^oge ?ict /

-*
' ^ 5fh bon nier üan bit los g^lüoel/

^""^* ©at baarD nier ais bet hiin /

!rfe fTeï mn fiiec in geen partn / Öcrroiitoc lïïin op balie gcoHb /

aiïooeefn fUmrs 4&e$igt ©aar mag 'Uietf503crp

öTe roonen in be i??Pfrp / (Cen ujebec-jtjben gaan in 't tonO /

^0 oaft geen t^^ijfters pligt

:

<^n Daar 30 bigf ih bp*

L I E D E K E N.

Menig Minnaar doet zijn klagt ,

/;; de 7iaare donKre Naat,

o
Stem! Weeft Nimphje gegroet.

ÊOEte^flgt!
© b?ofbe hiagt

!

©an ments JBlnnanr Die öaar l&?rib /

^n bp 5ön IfJimpbicn t5 tierblp /

©ebianfte^dtin/
<Die f fi 3ic liaan

ï?frr aan bf t fjoog l?emelë (Sebüuto /

Seal mi met rrot tupqcn uan miin route /

2C1 ökualenöe ga in tiaft langö De ^traar /

ê»cboon öat inen bp ©agt öft Dooien tierfmaaS/
3?cel 3uatjeö l?02t ib nu uirt ftiagenD beröjiei /

Sb btnb mrjn ükfje mnn J^öiliöa niet.

2. •jftrorptiaftupt/
J.'RetfHigciupö

l^ternuinöc3cnaarei^agt/ '

2Ccö PbHiöa ' ih ttoof? bertoajjr.

^l?imiD?ocbfftein/
<e\\ bcefi geen hlein /

^cboon Dat m 5ugtboo? mbn iLtc^s" ©eur ^
Jgp neemt geen agt ep mbn gerreiir /

Sb fcbepn bergerfö te bobben baar bemfnb /
^ijn Iferi je jeer D^oeütg öem nu bcblnb.
%t\i jDlmpöJe.' acb i^impbje ! mp Doguetbooji/
^r dat gp mgn gteUjeöooiifcDtcrrmoojö,



1/^6 Bruylofts-LUdekefis.

i^et Vü02D mi tïiD

©at Ih ban öier toeg fcDcpöfn moet /

48n jOöHiDa ntc[ ectt^en oroet j

«6mi2antif-frDrin/
ftomtopcDoonnjjri/

3Ctó menig 4i©innaar tiaatt gercblet /

©tcöoo? 't gcüip nog troofl gcmcr;
©crhrijgt üan 50 n Eirfie t)tpr tn be ^agt/

;

' ©cct lLii!^jcö / tifelttusfjEÊf / meer &l<& öp iwttoagt/
^h (ebp öaft öonpelooö oP gena /

^m raön 2öcmlnöe / mün i&öfllöa,

BRUYLOFTS-LIED.
Stem : De Schoonde die niy dus maitilizeerd,

T^€ IBCiefbe/ geïijft !^fcB.:Êlien jlaat/
--^ ^uuib hl öci: Ccutüigfjcpb/
^e ICicföc/ geïtjli (0atït^ JlÉ>aa^ö bErïiïaartï/

3é baï ban tieugbsaamöeiiö /

^p fcöutat get fcöabElöti fentjn/

^ :50ctE ^^ujïti ! ïaat ICiefü' u (fürouta-ring jijn.

©E HCiEfbE tuffcgcn .^X^an En l^^autti

S^ bE DO^saait üan öEHEugt/
^u is üE ïltounE lian öe ^uouto/
Cii öaarb bEEï soEtE li^Eugt/

^ji ï^ EEii a5ulbEn ^onuE-fröön/
0^ ^OEte ^?upb! ïaat IQCiEfb' « (Cfoutu-ring vött.

ïï^E IQCiEfbE öEbElSr bE ^nnbEH l^taaab/

Cn i^ bol bEugtoaaiiiffEUb/

^u \^ ban b,:ienöclrjti gcïaab/
(Cbt b^EEb' aïtooé öEix^ib/

2n toonb aan niEinanb balfg^jE fcgajn/

OD .^oEtE ^?upb! ïaat ICtEfb' u ^uöubj-nnö 5!jn-

^E %\t^\}t biE i^ ïfEt ïjaogftE gOEb/
^ïE 't al tE öabEn saat/
^c HCiEfbE biE öaarb ö^t öoagftE ^OEt/
o^oft in bEn CgtEn-ftaat

:

%n bOEt \xt b;EEbE öïoEpEn ^n/
<e soEtE ?3:u^b: ïaat s:ïEfb' u (^tauta-rin0 5ö«*

Het
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Het Derde Deel,

Aan de Getrouwde

Vergeleeken by de Na-middag.

Zijt gy na wenfch Getrouwty

En leeft in zoete hijien^

In voorfpoed hier op Aard*^

In vreede 5 vreugd en rufte

:

Al hebt gy als een Kroon
Veel Kinders om u T>is ,

Weet dat de Zonne daald^

En V na den Middag is.

Öft-, M^^



I4« .1

Het zoet dat komt het zuur te haat

,

'k

Dit is de -vrugt van d''Egtc-fiaat.

/^Een zoeter melody en werd op d'Aard gevonden,
^^ Geen vaft nog enger band en is 'er oyt gebonden.
Geen Water endè Wijn en is oyt zo gemeen
Gemengt , en t'zjiam gevoegt geimolten onder een

:

Dan als twee Herten zijn ^ t'zamen vaft gertrengeld

,

Gevlogten onder een , met Liefde door gemengeld

,

Dat baard een wonder vreugd, dat is een hooge ftof.

Dat is in deze graat gelijk het Edens-Hof

,

Daar in dat Adam was , gefteld met zijn Beminden,
Waar in hy was vernoegt en alles konde vinden:

Het fchoone Paradijs, 't welk nu zo is vergaan.

Dat nauw een Menlche weet, waar dat het heeitgeftaan.i

Zo iet van 't overblijf op Aarden is te vinde

,

Ik fchrijf het heden toe, twee lieve eens-gezinde.

Het fchuyld, na dat my dunkt nog in den Egten-ftaat,

Geen vreugd en klimxt zo hoog die dees te boven gaat:

Het Huw'lijk is het Hof, het cierlijk Hof van Eden,
Daar Man en Vrouw te zaam haar leven in belleden.

Een vreedzaam Huysgezin dat heeft een hooge prijs

,

't Befluyt zig in hem zelf een Aardfche Paradijs,

Wie dat den Egten-ftaat zoekt waardig te beleven

,

Die zal hy naar zijn wenfch een vol vernoegen geven.
Die eet een zoete Vrugt, zo lang als hy vermijd
Den fchadel ijken Boom, van booze Haat en Nijd.

Zo lang als hy 't verderf, de Tweedragt weet te fchouwen

,

Zo zal geen Egte Trouw hem nu of dan berouwen.
Zo zal geen Huys-verdriet u drukken op het Hert,
Gelijk het menig Menfch tot in de Ziele fmert.

Zo zal geen droevig leet, geen twift u oyt beipringen,
^

Geen lafter nog geenfmaad, of andere Uuyzenddmgen,
Geen onruft in 't gemoed, geen hartzeer nog geen pijn.

Maar 't leven dar gy leefd , dat zal met vreugden zijn

:

U zal geen tegenfpoed verdrukken iK>g benouwen.
Gelukkig is de Menfch die 20 op Aard' mag Trouwen.

Het
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Het Derde Deel.

Mkt gaeter binb men in bc (£routa/

m^ ïicföc tuffcfien mm en ^^outa«

•irUflcJieu Man , en tuflchen Vrouwe,
- I n het Pa aren , door h et Trouwe

,

^t-'rd een nodig ding gevoed ,

Daar de Trouw op ftcunen moet»
*t Is de k ragt van alle züken

,

*t Kan ook Man en Vrouw vermaken:
*t IS van zulk een hooge Stof,
*£ Heeft van ouds een dubbeld lof.

't s de Licfd' zy baaid het leven

,

Zy k an vreedeen vreugde geven ,

*t Is het punt, in 't kortgezeyd.
Daar het altcmaal op drej d.

Als men zonder IJcfd' moét Paaren,

*t Geeft al vry een groot bezwaaren

}

Lietde tuflchen Man en Vrouw ,

Is het Zegel v«n de Trouw.
Liefde kan de Herren binden

,

Liefde kan het alles vinden

,

Liefde maakt van bitter zoet

,

Liefde t oofl een zwak gemoed.
't s een luft , een Ziels geneugd©,

Liefd* is meefter van de vreugde

,

"w/ at men doet in t Aardlche-dal,

Liefde die gaat boven al.

ÖJt Wit



150 Chrijlcïijkc Bedenkingen,

Wit 't eerftc ÏJijbEn gaat bao^öti/
'Bit fiïijft ooft ban tjet tVDceöe b^u.

IK heb van over lang geleien, Knorren, Morren, en Gekijf,

V. Dat men moet voorzigtig wexen, Paft niet tulTchcrt Man en Wijf.
5n de zaken van de Min v Zal u Trouw tot vreugd gedyen »

"Want daar fgbuyKl al vry wat in. "Wel voorzigtig moet gy myen

,

't Is alro , wil ymand Vtyen, 't Minfte Woord dat kwalijk luyt,

ZaUiy nazijnwenfch bedyen, Al het geen daar twiftuvtfpruyt.

Heel voorzigtig moet hy gaan

,

Kqmt er zomteyds Donder-vlagcn j

Of hy zalligragterftaan. Gaatterzyden met deflagcn.
Als men door een hoog vermogen, Steld unimmcrmefr party ,

't Zoete Liefje heeft bewogen, 't Onweer gaar we! haaft vooiby,

En te zamcu is getrouwt

.

Man en Vrouw.fchoon datze kyvea.
Niet te zeer u dan verflout. Moeten dog te zamen blyven

,

't Is u tot een Wet gegeven

,

Daarom noyt u teyd vergift

,

Pat gy moet voorzigüg leven

:

Scliuwt voor ai de ceiftc Twift.

c!5ctuïtTiti3 5(jn 5«ïfte ^erfaoncn / bit i\\ 't i|utaelïjfi bc
enrflt (Z>x)\^ ^oeHen te fcbou^ren : Dc5e 3Ö^ ren fïcrhiJitifIfclaElnh : taant xum öJ. ö
iïaat S5oltaerhen Uan ccnöjaattgöefiö/ enDc Diepen <Bin% en öan SLlefoc / Dic^m
5&ö03ca idpanö ntei Qbcctoinnfn \^m.

m\i ïjaa)^ï0Öc?iti baar fp,:u|it bed ff^bjift/

't M asteu "iMti bcrgeef^ gebift»

BYde Menfchen kan men vinden, Och ! herwas niet wel beleyd,

Vccl veifcneyden Ligt-gczindcn , Wagt u voor een haaftigheyd

niereen Hoofdig, daar een G^tt, Maai de Queliie word geflceten,

Die fchier meuwcrs op en paft. Eer men om ziet , 't is vergeeten

,

Die met Krafien,viocUeij,Zweeren Menig Menlcl) ishiej aan valt j

Yder dwingt «a zi')n bcgeeicn

,

Dai zi)n toorne haaliig waft

Die als ongebonden leeft , ^ Man en Vtouw,men kan 'i bcfpeuren

In geen ledeu plaats en^ecft. 't Zal u beyde ligt gebeuren

,

Andere ?ijn van znlke zinnen Niemand leeh op Aard zogoed.
Dat ty nu en dau beginnen

,

Of heeft twecderlcy gemoed.
Door een haafttghevd van bloed, Schuwt voor al he^ haaftig fprcckca

,

'» Welk haar gramfchapreyzcn doet. 't Isnog onlangs klaar gebleckcn,

'i Was ^ceii deeg ook ale Dagen > Dat een haat dooi zuik begin

,

'iLiepzol*ocg} j^ fchier tol flagen : Nam de teert Herten in.

Pnw. 19: n. €tu berftanijig 0im aöterFjonti brn
Coo?n / cnöc ftft ^^ ftf«« ttüYMi tat bP Ctf mlöDaaö bO"?bp gaflt. l?rt hf De

ürooMC ban ïytimw\x^\\ / Dat De liföaii ^tiu IBjoutae / enöe De ©jouto öaar 4iiaar»

jnct utC!3aaml}rpD han tierOjasm : toant öooa Ii}ö3anui&f!?ö han men m\ ae^



Chriflelijke hederikitigêa,

^etiuïbigljctili in teacnfpoirb/

3^at nmalit Ijct ïfjöcn ügt m itxtt.

151

WTc tJai twcedragt kan vermydcn

,

Naar hcc lyden komt vciblyilcn

Wie geduldig wezen kan

,

~>atis vry eenruftig Man.
Die de harde ftr^nge vlagen

iHiergeduld.gkan veidragen,

iDJemec lijdzaamlicyd veiwagc

[Vyikonoft, van zijn'droeve klagt.

'Zulke dat zijn Itcrkc Liedea

,

"Waar men dit ook zier gelchisden

,

Van de Man ot \Mn de Vi(mw

,

Daar is zegen ia de Trouw.
Is de Man van lofle zinnen ,

Zulk een Vrouw kan t ai verwinnen

,

Zo zy maar geduldig 1 {d,

, Al de leed en al de Ipijt.

Zal ten ieften lieel verdwijnen

,

Vreeoe zal in piaatsverfchiJRCn,

Want geduld en lijdzaamheyd

,

Na een beter fti-ndverbeyd.

't Kad kan haaftig oir.mc keercn

,

Dat het gaat naai abegeeien

;

Na vcellmert en dioevepijn,

Komt wel eens een Zonne i'chijn.

As men dikwiis ziet gebeuren

,

Blijdfchap volgt 'er naiietticiueR

,

Daarom houd vry goeden moed>
Hebt geduld in tegenlpoed.

Ecclef. 2: 4. 5lKtoatutacöcfcöirittaa2tï/ antfangt ge^
toilUg / cnDe gcioost In fnicrrc / eriöe örbt lnö3aami)Épö iii De \Kranuiertu^Eii

utoer tirmcjcrinac : toant \i\ Dni Drcre tuojövöouüeiiüeSiiDerljfpj-cft,' ma&t
Dni JX^cnüDc 1" 'ci^ojnups* öec tierncDcrUifle : Uiaiu een gpöulolg jft^nfclje isf

iicicc oan een UecUe.

ï^ct i^ ccn fcFianb' t\\ ^imtt fmaab/
IPauucey emi JBan sön ^:autuc flaat.

Mannen die haar Wiiven flaan

,

Beiioorcn ook niet vry te gaan.
Harde liraf en Ibenge Wetten,

Ma ^ men daar met regt op zettea

,

Zulk een Vriejidiix dit geval,

U niet waardig dat hy zal,

Gunft genieten van een Vrouwe •

Die wel vreed zou willen houwe

,

En betoonen Lietd en Min

,

Was haar Man van goeden zin.
' t is vergeefs meer op te haaien

,

Een Steen . kan geen K.oorn macUcn

,

U ild gy fpot en fmaad ontgaan,
Kceid u Handen van te liaan.

(de.

*t f S al van de mcefte fchande ,

,
-* 't Vy er kan Ichier niet hoger bran-

Als het zo in 't Huw lijk gaat

,

Dat de Man zijn Vrouwe ilaat

Nog veel vrcemder/tkan veikeeicn
Dat de Vrouw de Man gaatimeeren,
Met haar Vuylt , en hem zo plaagt

,

Dat hy ook een Tceken draagt.

Aan zi,n Oogen, aan zijn Wangen
,

Dien hy imadig hcett ontfanj^en

Van zijii Vrouw , en word bclpot
Van een ydex , voor een Zot.

Wep riiet zulk Inode Vrouwe v

Die tot fchand zijn van de Trouwe :

Coloir. ^! t8. 6ul>),:aiilncn.;!Jt€>nbcrbaniaulnE Jl^an^.
ncn/ sdnh \\n brhoojö in Den l^r te : ruDc gp jBannrn örbt Ifcf ii>ne ©;outtrrn

/

'

3Öt niet birtcr trgcn iimc : toanr fiPt is een ver fcDanidóhe llllp boo2 öet Ifiihic*
inn / ai'S^mi ^"f^an etiDc i^jontoe m bicierÊrgD mn itiaiUaiiDerrn ie santen
ronücrserfH.

it^5 -m



15^ ChrijleHjke BcdenJdngcn»

%\ tuat gcfigeïTbeti \^ üan een/
Wsyi\x 3Elt!cn al^ get tua^ gemeen*

A t de Waereld kan her metken, Dat een Stroo kan hindcjrmaken,
** Aan het leven aan de werken, En ontroeren alle zaken :

Van de Man , en van de Vrouw

,

J a , 't G eziud alzo verwert

,

Wat 'er om gaat in de Trouw, Dat het Vrouw eu Kinders fmert.

Leyd de Viouw veel bange vlagen, *t Is bedroeft , wat zaiik zcggea,
Dunne Wan gen zal zy dragen. Wild de zaak ten beften leggen,
*t Aan^czigt een tecken eeeft

,

Ziet dat niemand u verleyd

,

Of?yinveclhetizecrleelT. Dat gy al te haaftig fcheyd.
Wiekanbly en vrolijk wezen, ScUeyden kanunet verblijden.

Als men leeft in duyzend vreezen J *t Geeft meer laÖer en meei lijden

,

Och I het is een zwaar verdriet

,

I^ijd al wat gy lijden kcnd

,

h\s het ymand zo ontfchiet. ter gy u totfcheyden wend.
Dat de Man leeft ongebonden

,

't Zijn voorwaar heel flcgte dndcn.
En geen Liefde werd gevonden Yder een zal u verfmaden

:

Tuflchen bey de , t'eeniger teyd

:

Wat gy doet, blijft dog gemeen,
JMaar geduurig Iged eu fpcyt. Scheyd u uimmermeer van een-

Matth. 19: 9. 3l^aac ift srgtce u / tat 5a taie 50» J^Öf
öerlaat nnöcrs ^m om i^orrrrpc/etiöE fencn anDercn fCroiitot [DUJ Doet <&^x*
fjjcl/ cnDe üJc öc öeriatcne «TrónUii/ öoet [oah] (©becfpcl.

Wit öat tot fcgepbcn \i gesintr/

^jjn ejiöcn fcganb' en o^neer minb.

\7Rcemde grillen, zotte fttceken, 'tisvan'talderflimftekwaad,
* Ziet men nu en dan uyt brcekeh , Als de Man zijn Vrouw verlaat.

Veel gemaakte Slaveruy

,

Dat een Vrouw haar gaat bereydcn.
Die men ligt wd kon voorby. Om van 't ligte*bed te fcheyden

;

't Is te gek dat Vrouw en Mannen, Wie het dreygt , of wie hetdoet.
Zelfs haar van malkander bannen Die is 't dat de Zonde voet.

Om een woord , en om een leur, Die zal Godesftrengc plagen
En gaan zonder reden deur. Tor een ftrsf ook moeten dragen j

'k Weet niet watter nog zal grocijcn, Wie het Egte- bedde fcheurd,
ïder mag het wel verfoeijch

,

't Word voor fchendery gekeurd.

*t Is een Ichadelijk begin > Schuwt alzulke booze droomen

,

Groote Ichandc voor 't gezin. Laatze in u zin niet komen ,

'1 Is een vlek voor al u leven, Wi^nt het baard veel ongeval

,

*i Kan u nimmer voordeel geven , Weg te loopen is van 't mal.

Ecclef. 7 : i. Cn tDiïb niet Ixiea gaan ban een Jl^rj^eenbe
fioröf J^?outoP/ Die u ren Decle iaf (lebailcn? <n öcr b?fc?e tieé Ï^Ecrcn : bE<ö?at<e
ftaarötr <tSerbaarlKpö f? bobcn a«c o^r^un. £©ant al toat <i5oDt te 3fltnm gcttocat

Dfcft/ Dat 5n mafl öen JiBcnfcDc niet fc&eylwn. watth. \^ : 6.



Chriftclijkc Bedctikingen,

H^anneer grt ïoapcn \i gebaan/
Waxx SDeftt men taeöEi-am te gaan.

ALs men reyd met lofle toornen

,

Dan zo kan men ligt'Iiik komen
Aan het hollen j want het Paaid

Tooud als dan zijn loflTen aard.

Dus zo gaat het met veel Menfchen

,

Die daar doen al wai zy wenichen

,

Die al losjes heencn gaan

,

Pan zo g'^at het loopen aan,

Eer0 al zagtjes dan wat harder

»

Eyndelijk zo gaat het varder

,

Tot men 't zo ten Icften maakt.
Dat men heel aan 't hollen raakt.

Wd gtje dan vry Ros en Wagen

»

Niemand hoeft 'er dan te Jagen

,

't Gaat dan voon gelijk een I ijl:

Maar't en heeft geen regteftijl.

Wat is al het vinnig loopen

,

Meni^ moet het duur bekoopcn

,

Koe het gaat in dit geval

,

't Paard moet wedei na den Stal.

Al* de furie is ten citdc,

't Moei hem weerterugge wenden.
Eren gaat het iade Tiouw

,

"Wie gy zijt , ofMan , of Vrouw

:

Die tot loopen zijt bewogen,
EyndMijk vind gy u bedrogen

,

't Is voorwaar, hetisvaut mal,
Want gy moet weer na de Stal.

Veel exempels kunnen 't leercn

,

Die met fchaamie weder keeien

,

Daarom loopt niet al te dom

,

Want gy moet dog wederom.

iCor. 7: 10. .ïBaar öena^ctrontaben gcöicbe nfetiFÉ/
. maar öc llcere/ öat bet ïDijf baar niet fcbfpöf:! en faartian De JiSm / 'ti'aDat

5J.I öaar fcbcjöen iaat; Dat ~3P sonDcc fi^routocn bipbc / of Oat 3P tocoer met Dfii

jjfêan ücr30cnD tocrDe.

€tx[ aï te ^M}i en bicsc ^:auln/
^^at i^ maar öfartseeu in ti ^raulu»

JOnge Vrouwen wild hier lecren

,

Hocgy deftig zultregeeren

't Huysgezin met ftadigheyd.

Door een w ijs en kloek beleyd :

't Gecnc dat u komt te voorcn

,

Zult gy met een heusheyd hooren

,

Spreeken , zwygen, naden tijd.

Zo als t beft tot Vreed' gedijd,

Matigheyd in al u zaken

,

Dat zal u ftandvaftig maken

:

Niet te All, nog al re wild.

Niet te karig , nog te mild

:

Niet te geyl, nog al te darten ,

Niette wreed, nog vuyl van Harten.

Nietteflordig, nog te net.
Nier te mager, nog tevet.

Niet te lekker, nog ce keurig,
Nietteluy, nogal te treurig.

Niette nors, ofnietteftuur.
Niet te vrolijk , uiet te zuur:
Niet te mal in vreemde kuuren

,

Stoelen, Banken, Vloer te fciiuurcn ,

Niette wryven al den Dag,
Datme er niec op treden mag.

Niet te ziften en te keuren

,

't Zijn maarlompen en maarlsurca.
Wat gy f. lid , vry matig.doct,

Al te vics en is niet goed.

Prov. 01
: 10. i^et iéöeter telDaoncnmlitacftenHranbe/

tan bp een hiifaotlg en roo?ntg JDtlf. ütn ©?0!5toe (Vnkn? tumeiircn tjfrö in
epsr'«5inn<a 3D") Qetft DUitullö oo23aQh/ Dai Dc 41.iaii3an cpflcn i2un^ nlcteti
bruiinD.
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l^tt ié tre peur ban ti'Cgtcn-ftaat/

%\i iiit in sijn ficuacping gaat

VEel krakcelen , veel corellen

,

't Zijn voorwaar heel grootc'plasca

,

Komen dikmaal boven zwellen , Als de Man het jok moet dxageu
Als men t al en wel beziet

,

Van de Vrouw , al wat zy wil

,

DikmaaJs is het wat of niet. Moet daar by nog zwygcn ftil.

Dees of die wil Mcel^er wezen

,

OfOomkool die proeft haarHanden
Och I daar komt een zeldzaam vrezen ,*t Is van *t mal , wel wat te fchandai ^

Ja men fteld een Trony toe

,

Dat de Vrouw de Broek aan heeft

,

Lelijk , vuyl , men weet niet hoe. *t Is een Zot diez* over geeft.

't Vrouwken wil het al rcgeeren , Dan zo mcugje nimmer fprcekcü »

Na haar wil en haaj begcercn : AI u glory word verftceken

:

•tHentjedatkraydaldenDag, Wild gy vry ziin van t verdriet,

*t Haantje vry wel zwygcn mag. Geeft de Broek aan niemand niet,

Slegte Sul die saat daar zweven

,

't is van ouds de regte wijze

,

Heeft zijn Broek al weg gegeven

,

Niemand kan dit ook misprijze

,

Doen hy effen was getrouwt, Wat men doet , ofwat men poogt.

Daar hy nu zijn Hoofd om klouwt. Yder in het zijne Voogt.

Pnw. \S'' ^' ïfi^t \^ ücter een Inepnig met be b^eese be^
igeerfn /'öan een arcoten |)cöat Daar oncuft \$ : öet l.af ttn geumwa ^up^-öe3tn /

öaar eiö m 't 3öne J^oo^t ii. -

Wit Mtt^tx. 5ön toiï oberaï/

Wdit brengt 'ta* menig tat ben baL

Wie dat y/il ter eercn blyven

,

Menig word daar door vcragf

,

Moet geen vreemde handel dry- Heel befpot enuyt gelagt.

Kict te fnuyve boven maat, (ven, And're die zijn opgeblazen

Dooreen opgepronkte Staat

:

Op veel yd'le viczevazen

,

Zulk een doen dat is een handel

,

Dat in 't Oog watfcheynen moet,
Die in leven en in waudd

,

Op een glory zonder Goed.
Die in Kleedcrs , Staat en Pra^it, Daar zo vind men djin ten leftcn,

Maerbefpot word als geagt. Munt, nog Kruys, en nietten beften ;'

Trots en moedig in het fpreeken

,

Dan zo moet men agter flaan

,

OnvcrftandigbotalsLeeken, Aldeglants die is gedaan.

Opgeblazen , hoog van moet

,

Dan zo moet men dikwils klagen

,

Trots in alles wat men doet» En veel agterklap verdragen.

Zulk een handel die kan fchaden, Zi)t ijv wijs, dog wel bedenkt

,

En den Mcnfch ligt overladen , Opgeblazendheyd dat krenkt.

Prov. üi: 17. ai^ieiö^cüufligö^pb&eminb/ bie.^aïgeb^ef{
Icpöen. 't 3;S Bttcr epti hlepn gcpUje op een groore ècbupt te 3ctten / of ttn
CiCffie tn te btnDrn / aircr net êcljutjrjc te owiiDe gaat. I©9iu oDeraUi^fffter
K toescn/ öm tuil op 't \^z Uici tot een ual iipi Drpen*
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't TS voorwaar een zotbedry ven , Waarom dog de ronde S cliyven

,

Veel te wryven en te fc'hry ven, Zulcn die gefchcyden blyven ?

Tuffchen Man en tuflchcn Vrouw , Daar men zeyd van Man en Wijf,
't Maakt verwarring in de Trouw. Zijn twee Zielen in een Lijf.

't Zijn maar leuren en maar grillen , 't isgecn rcgte ftijl van leven

,

Dus te maken, dus te willen , 't Kan geen vreugd of wcllurt geven.
Wat is aan een weynig Goed ? Daar het Goed ^eiclieyden is

,

Als de Liefd de trouwe voed. Zulk een Trou^v die ftaat heel mis.
Ziin deLigliaamstuflchenbcyden 'k Houw van vry en ongebonden

,

Gantfch gemetn en ongcfcheydcn
*t Lighaam dat gy wcerder agt

,

Als het Gord van u Gena,:4t.

Zal men dan "emecnziiam flellen

,

En t;cduurig ftaan te lellen ,

Om een weynig meerder Goed »

Dat maar Eb is cnde Vloed,

Daar men zeyd uyt 's Herten grondeo
Al wat uis, dat is mijn i

Daar kan Liefde kragtig zijn.

Dan zo vind men aller wegen.
Hert en Zinnen eens genegen

,

Dat gaat boven al de reft

,

't Goed j',em"en> is alderbeft.

Mattb. 19: 5. Ccn .Jl^ciifcfje :?aï 9i^abeu enbc jiEocbec

fcDfSfn ; In toclhe^p^aihe genoegsaam al e geniEcnfcDap bcgrccpcn too^ö.

45og feeter fin een flegtc ^uï/
SCïs ön een KLeculn of to:eebe ^uï.

"17 Eel Natuuren zijn vcrfcheyden. Vriend gy moet het anders kcercn,
^ Zoet en zuur ofgecn vanbeydcn, Alte zot kan nictpafl'eereu.

Wat gy doet of w at gy laat

,

Houd voor al de midjdelm.4at.

Zijtgeen Pruyler,nog geen Mnylet,
Nog geen Lagger, nog geen Huyici:,

Niet te zoet , lïog niet te wreed,
Niettekoel, nogniet te heet.

Zijt gy tot het zoet genegen

,

Wild het naar u wenlchen plegen»
Doet het vry , maar leerd u pligt

,

Houd u Bed-gordijntje digt.

Vreemde Oogen kunnen fdiadcn

,

Wild gy wei zo laat u raden

,

I n het geene wat gy doet

,

Niet te wiecd nog al te zoet,

Proverb. i\ : ^23. W\t fijnen JdSonb enbe ^Cangc l&e^
toaarö ' öif 6rh»aarb ^ijnc Êfefr ban-öenauluttcpïJ. <?^|itffil^ywgenDg:i;onac/
30 toel iu i5« 30^1 fll,ö in b»t juur- f^ fpn .4,V^opöpr ö.ui oc ii>ircör.

IXat

^'Ecn die houd de middelmaat

Op eèn haartje, op een draat :

d' Ander die is wreed van zinnen,

Niemand kan hem overwiimeu ;

Dooreen zoeten vriend'lijk Woord,
*c 's maar wind al wat men hoord.

Nog zo vind men daai en tegen
Zoete Sultjes aller wegen

,

Die zo zoet Ln allen fchijn

,

Ja als Koek en Vijgen zim r

Die daar ftreelen , die daar ftrooken

,

Die daar mallen, die daar fpooken,

In 'tgezigtvanallc Man,
Dat men 't aiujw vcfdiajcn kaïw
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w
l^tt ö,2cn3t nöli inenïg .ïBcnfcl) tot niet.

Ie geduurig wil hantceren

,

Zift gy vry , of nieuws Getrouwt t

En met Drinken hem genecrcn , Ziet dat gy het Drinken Ichouwt.
Die zijn Ambagt daar afmaakt, 'tHuwMijk kan het jiiet verdragen;
Ligt ook uyt zijn Goedje raakr. Wantgy zult het «a beklagen,

't Fs een Kanker in de Trouwe, 't Paft geen Jonkman in de Trouw,
\Vie het doet, 'tzy Man ofVrouwe, Nog veel min eea jonge Vrouw :

•t Is eer. teeken in dr daad

,

Dronkenfchap kan *t al bederven ,
Dat de zaak niet wel en ftaar. Huys en Hof, ea Vaders Erven,
Teyd verkwiftjCn t Goed vermiülcn» Worden door den Dronk verteerd

,

't Huys-gezin dat moet verv^ilicn

,

Als d'ervarentheyd onsleerd.
Dronke Vrouw, cnDronkeMan, Lever, Long, Herten /.innen,
Daar en is geen h elpen an. Die verdwijnen ook Viin binnen,

Jonk-gezeilen wild dog Icercn, lloehet?.y, ofhoehcc gaat,

U van üroflkery te kcercn

,

Dronkenfchap is alteyd kwaad.

Proverb. 20 : i.

^eWm maafit .^patter^ / tnbt öc étttïit ^^anft niaaftt
Vèiltit I tole Daar iuft tot öffft / toerö nfmmcrniécr a^ijcf . ©e ü^agcn ban XoeU
iiifllfl&epö rcpD tod gnnahftcinh (-lO 't rcb^ynD) op ömtj2CcöenJi::)cg/ maac Ita
afgronD Dec flenöe 1? Ijaar uptgang.

€cn lï2cebig ^enfcgc ftiï ban aatb/
^ie ii 't öat \ittl gcnengtc fiaarti.

\7Reugdc kan men hier op Aarde o '• Wat is 't een heugüjk leven ,

' Doo een vreedzaamHert aanvaar- Wat een hcyl kan vreede geven

,

Wieda- ftilcnvreedigleert, (de, Wic dat vreedig is gepaard,

Veelgeneugt op Aaiden heefr. Heeft den Hemel op Jer Aard.
Vreede. kan den Mcnfch vermaken , vVaar geen ruft is, nog geen viecdc,

En is nut tot alle zaken; Daarzijnook vee) tegenheden :

"Wie dat vreedig is van aard, Daar zo leeft men zonder vreugd.

Veel vermaak en vreugde baard. Zelden is het Hert verheugd.

't Geeft den Menlch veel zoete luften Vreede geeft een goed vernoegen

,

Zieltjes die in vreede luflen Kan het al ten beften voegen

:

Naar dit Leven door de Dood 't !s al vry een hooge deugt

,

Gaan in Abrams lieve ichoot. Vrecdzaamhcyd dat baard gencugt.

Proverb. 21: 20.

'JDaat i§ öeb^og in'tïjerte htt geenct tiefiitaaatr bcnïien:
maar Dlc tot öcn ïI>:ceDc raöen f^cbbtn btöDfcbap. ©e !&jcpDc isf onDer altó

©eiigöcn ai^ ccn upnnunrcnDc ^itrrt ttn .flBenfcöe Die t?rcDig ttm aarD tö /

lijf keft geruftiQ / enDe IS geliih men 3epö : een b^eDsaam l^eru öat 09 eoöt
Hettrouttit / 1^ ]itm &i$ $en l@aereU> uol <Qwi*

Bitt
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.Ü5ict ii 'CL* bat 'er meer bersaet/

^an aï^ een b:icnöeïijfi aansiöt öaet

IScenluft, Ja'tisecnicvcn, Watgy doet, ofhoehet g^at,

Diceen zoet gezigt kan geven Nimmermeer het blykep Ulat.

Midden in de tegeufpoed

,

Dat mag dan ectlt Trouvs en hicten»

Als hem y mand leed aan doet. O 1 die zulk een Trouw i^enieten,

Letliier op gy Jonge Vrouwen, Heeft voorw,<ar een groot geluk j

"Wildu Mansin waarden houwen. Man ofVrouw, Ictopdit tluk.

Die u fleeds met vriend lijkheyd

,

Vriend lijkheyd kan iHene trekken ,

In den weg der Deugden leyd. Vricnd'likh^yd kan licidVerwckken,

En gy Mannen wild hier lee en , Vriend'Iijkheyd baard in de Trouw

,

Zulke Vr;- uwen hoog teeeren ,
Vreugde rufTcDen Man en Vrou.v.

Die, inplaatzevau verftocrd, Uyt een /.oet en '/liend'lijk wezen,

Vriend'hjk fpreeken als't behoord. Kan men vreugd en welluft lezen

,

Die een zoet gezigtveitoonen, "Watgy doet in dit geval.

Eb uovei aWerlchooneu, Vriend lijkheyd verzoet liet al,

Proverb. 15: 3.

€en b:oïijri ï^erte maaftt een b:aïijfi aangc;igt Eed . 26: 6,

öpn tijtcMöfigh it^öf öftblgö baaren iBan / enDc \]mxi ttimmfcfiap ?al 5üa
«öcbccntc Ucrmahc i / par grmaiüertöcpD ig m\ gatic <6oöts.

<gfn 230.0 cnDe (IHjifiiïScnöc ^i^iiaz tsf tm sa^e Dcsf Ifccrcn.

Genef. 2:7.

Cnbe öe ^ecre a5abt gabbe ben ^^enfcgc 0cfa:meerb
tipt \in ^tof Der iCaröen/ EnöElnsQnei^nisf-gatcngc&lajcnöni'JCDcm öef?Xf=*
benö ; al50 torrD ör ^EnHrbe tot reiie icbcnötgc Slclp. Ooh baöDe öc t?Ecrc

<eoDtEtnen ©of geplant In <jEeDen/ tegen 't<ï?>oftEn ; cnise t)P Rc!öc a?fiaarörtï

iHienfcfje ' öle bP gefoJmrerö baööe. <!?oU baööc öe i^eere oSoöt grff7ofjfn : C^er en
i^ ntct gofö Dat öe ^.Benfcbe alleen 30 ; tit 3al \^tm een öuipe mahen Die aisf

trgfn f^tm ober 3p. Höant af.S öc f^erre <ï5oDt / unt Der IGaröcn alle 't <i?eDierte

Des? DelD.s/ enöe al &ct <Z5Eb:igeUcDési^cmelö gemaaht baDDe / 5o&?a3t bP3E tr t

SCGam / om ie 5ten/ boe bP5e noemen 3ouDc : enöe 30 alö 31lDam alle le^jcnDigc

Kicle noemen 5onDe / Dat 3ouDe 5ön |5aam sijn. So b^tiDe ïDam genoeint De
i3aamen ban ai b^t ©ee / enDc ban al ben «öetisgclte De^ l^emelé/ en5e ban eS,

bet <l5fDierte De£f ©elDSf : maar boo? De il^mft^t en bonö bP scene buipc DtcalS
tt^tn bem ober toaarr. 59oe DeDe De i^eere <öoDt eenrn Wcpen tilaap op aönitt
ballen / enDc ftp fllep : enDe bP nam een ban 5öne Cïlbben / nitt ileoc Der3elbc
plaat?c toe met Bleefcb. <rnDe De t^eere eoDt boutoDe De fiibbe / Die bP tïare

SCDam genomen baDDe/ tot ecne i3?oütoe: enDe bp b:agt5e tot «Dam. ©oe ^rp'
öc 3tDa;n ; 4^e3c is Ditmaal 25ecn ban möne 25eenen' enDe l^lecfcb ban mijnen
IBlerfcbe : men 5ai5e üRantnne bcercn ; om Dat^e upr Den tV'.^n genomen isf.

daarom 5al De 4löan sijncn ©aDcr enDe 3öncn iiaoEDcc beriaun / enc« ^ö"cb
ai^fito« aar.We\Kn/ cnöJ3p ^]Xtn tot een j©l«n:ö 3ön.

Wie
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Wie dat den Egten-ftaat wil ons onnodig flellen.

Die mi(t hctregte fpoor , die gaat hemzelven kvvellec»

Al wie de Trouw misprijlt, die breekt desHeevenWet,
Die in bet Paradijs van Godt is in-gezet.

De Trouw, een nodig ding, is nut tot^alle zaken

,

En kan den zwakken Menfch zeer bly en beugbjk maken.^

Zo lang als Adam was op Aarden zondef Vrouw,
En dat by niet gtlTioot de vrugten van de Trouw,
Zo was bv zonder vreugd, en ging eenzamig dwalen^

Nu door het Groene Veld, dan doot de diepe Dalen,

Waar dat de goede Man oyt ging, ofwaar by Hond,
Geen bulpe nog geen trooti, geen byftand dat by vond.

Maar alsdesHeerengunft (naar'tGodd'lijkwelbebagen)

Op Adam neder kwam , en Scbiep naar weynig Dagen

,

Alleen om zijnent wil, een Beeld, een aardig Beeld,

Dat nog op deze Uur bet Mannen Herte fteeld

,

Wiens wonderlijke kragt, inwendig In-gebooren,

Een zoete vreugde teeld , en Mannen kon bekooren.

Zo ras Godt deze Twee te zamen bad gevoegt.

Zo \vas den eerlten Menfch volkomentlijk vernoegt,

Een heuglijk Paradijs befloot het in zig zelven

,

Schoon of by door de Zond' moeft Spitten ende delven,

iMog.was by evenwel te vreeden en geruft,

Om dat by in den Egt nog vond een zoete luft.

Den Egt is in-gefteld om Zonden te vermijden.

Om Godt een zuyver Hert voor Otfer toe te wijden

,

Om fteeds in reyne tugt te leven ftil en Wel

,

Te fcbouwen Overdaad, en 't fchandig Overfpel.

De vrugt van d'Egte-ftaat en zijn geen kleyne gaven

,

Daar is een e^^genfchap van binnen ift begraven.

Die baard al zulk een luft, en zulk een zoet geneugt.

Het welke Man en Wijf tot in de Ziel verheugt.

Weg dan , gy fnood gebroed , die noyt en willen leven

Geruftig in den Egt: maar gaat u ftaag begeven.

Alleen tot Oogen-luft , tot overgeven kwaad

,

/Waar door gy menig brengt tot fchanden en tot fmaad.
Weg
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Weg haters van de Trouw, en van het Egts verzamen.
Die ni het duyfter fmuygt ; en voor het ligt moetlchamen ,

Die op een ihode wijs u geyle Brand verkoeld

,

En met een zoet vermaak vall in de Zonne woeld

:

{a houd het voor een vreugd, en leeft als ongebonden»
ioewel het veel gefchied, 't zijn dapper groote Zonden i

Wat is een Jong-gezel als hy ontugtig leeft.

Wanneer hy door de Trouw geen Kgte Vrouw en heeft

,

Voor my,ik fchuw die weg,en wil geenZond' nog fchanden
't Is beter na my dunkt , te Trouwen als te Branden.

Ephef, 5: 22.

^c 5E^^oulnen ^uïïcn öaarc .ïX^anncn onbcrbani^Bijn/
aï^öcn i|eere: tont benjaiani^de^iBijf^i^aafb/ ge*

ïgft Cg^ïftu^ öat ï^aafö ban öcr o^emeyntc i^ / enbe öp
i^ 5Ön^ aCiöljaain^ fiegantier. ^Baar öelp öe a^enieïni'»

te Cö^ifta anbcrtuojpen i^; aïsa aal! öeÊ^^ouiiiengaare

JBanneu in alle öiiigen» a3|i bannen Ijeïit ïïef iitae

J|im^b,2autaen/ geïijli al^ €8?iflu^ ïief gefiabljeeftbeaJe^

incnnte / enbe Ijeeft öcm selbcn boa: Ijaai* aber gcge*^

benV apbatöuseïfciiügbe/ cnbeljccfeegereïinigtöaa,^

bat JlB>atci:-bab in ïjtt il^ao:b, a|)jpi bat Ijn fiem aeiben

baat fteïlen saubc een j^ectlijfic a3emennre / ble eetïijft

toaatc/ bie geen bicft af rimpel en öccft/ ofte iet bier^

gclijft, 5liï5a sü" bc .oBannen fcfiulbig gaate eygenc
K>?autoen ïief te geüüen / gcïijft gaate cjigene üligöa^
men, W^ic 3tjn eugeu 5^,2aulu nef geeft/ tit geeft öem
seibcn ïief. JJ^ant uiemanb geeft ant sijn eygen Éïeefcg
gegaat / maae gp baeb get enbe anbcrgoub get / ge*
ïTjftctliig^ ooft be l^eere be a5emeimte. ai^ant ton ^ijii

HlebeH sön^ KCiggaam^ / ban sijneu l^ïecfcge enbe bait

5ijne Reenen, ^^aaram ^aï een ^^enfcge ^gn l^abec
enbe Blaebee berïaten/ enbe ^ijn iK^ijf aangaiigen:
enbe 5U ,Clnce ;uUcn een Pircfrg ^ijn. ^eseberba^gent**
geub iS gvaat-: tjaijj^ iïi seggc bir/ sienbe ap Cg,:i;tiimy

1

1

tn^
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cnbe op bc (ï3cniepnte: ^a öan oofi gnlTicbcn/ cïft in 't

öe;^onbcr/ ccn pgcïp geööc ^ijn Enigen l^jautac aÏ5a ïïcf

z\i gein sdUcn : cnbe \^t a^joutoc [5ic] bat sp ben 4Ban
baecse.

I Corinth, ii.* 7.

^c .ïH^an i^ (iP>abt^ ^ccïb cnbe ïjccrïpgcnb : maac
bat W\}] \§ ccn ccrc ^ti Mzni. H^ant be 4i^an i^ niet

ban ben JJ^tjbc/ maar bat Jl^öf i^ iï^n ben 4Bam Cnbe
ben jBan lé niet (0cfcgapen om ïiti JJ^rjf^ tuillc / maar
bat W\)^ ié om bcj^ ^^an^ taille* daarom ^aï bat iJ^ijf

ccn befecï op bat i|oofb Ijcöbcn/ om bcrCngcïcn taille;

nogtan^ en i^ be M^xi niet sonber bat Wi}^ I nog bat

ÏIB>ijf niet sonbcr ben JCBan / in ben i^eerc. il^ant aïso

bat Jl^ijf ban ben Jl^an ftonit/ aïso iitomtooïibcn.ïl^an

boo^ bat il^rjf; maar al ban a5obt

Hehr. 13; 4.

l|ct ï^utaeïp i|^ bn allen cerïijft / cnbe een onbcbleftt

^t\y\iz i ^aac ^t ï^ocrecrber^ cnbe ol^bcrftiecïbci^ Sal

<©obt oo^beelen*

\^t\ bien \xit ben ï^ccrc b^ccft / cnbe op 5tjnc JDcgen
gaat. 6n ;ult u gencercn met utacr i|anben ^röcpb.
Wt\\x/ oufiebftetgocb: mj^tjfsalsrjnaï^ecncna^^ugt^

baren ïéijn-ftoft aan ben JBanb ntac^ Ü^up*? / vSnt

ÏJinbcren geïijft be a!»lijf-taitricn ronbom n iStaW» ^iet/

'al50 tao:b be ^^an gcscgcnb/ Ut ben i|ccre b^ccfl.

l^aarom tail ift bat be .ïH^anncn snïïcn Ribben in aïïe

paat^cn / cnbe op gcffen ï^cyïigc ï|anbcn / sonbec

jjramfcftap cnbe ttaceb^agt* ^eegclijrfcn tt ^joutacn/
tiat 5p in bclttaame Jiïcebercn met fröameïBepbcnbeccc=*



Chriflelijke Bedenkingen. i6l

üaargeiib gaar bemeten / niet met gebïogten ü^ap?/

met ^mt I of ^aedcn / of anber iioftcïijü getaaaö :

maar dat tien èioutaen öetaamb / \^\t öaac o^oöéöien*

ftigö^Pö öeliiijsen öao: gaeöc ll^erften, €en IPijf iCLrc

\\\ ftiïljciib / cnöe met alle ontcrbanigljeiiö, Sfü en late

ten Jl^jjf niet toe öat sy KCeere / ooii niet öat \^ öe^

^an<^ i|eere ^ji/ maar bat 3p ftiïïe sp* iJ^ant Sliöam

ii eerfl: gemaaftt/ baar na €ba: €nbe ^Cbain toerb niet

berïepb / maar bat iJ^öf taerb berïepb / enbe Ijreft be

ohertrebinge in geb^agt. ^p ^al nogtané 2aïig Itio^ben

ijoo: bat Üinber-baaren, M 't bat jn blijft in 't geïoo^*

he/ enbe in ber ïiefbe / enbe in be ïjepiigmabinge/ met
cerbaarBepb»

WAnneer als Man en Vrouw te zamen zijn gepaard;
En in de vreeze Godts uyt liefde zijn vergaard.

Wanneer het lieve jok des Heeren word gedragen

,

Als yder in het zijn bevind een welbehagen:
Dan baard de Trouw geneugt, dan is het Paaren zoet.

Vermits dat elk zijn pligt met vrolijkheyd voldoet.

De Man als Opper-heer, en hoeder van zijn Vrouwe,
Bezorger van het Huys , tot voorftand van de Trouwe

,

Gelijk een wijze Vorlt zijn Rijk alzo regeerd.

En door een kloek beleyd tot nut het alles keerd.

De Vrouwe neifens diend tot vreedzaamheyd bewogen,
Is zedig ende ftil , leeft nimmer opgetogen

,

Buygt haar gewillig ne'er, uq Godes reyne Wet,
Dewijl de Man als Hoofd is over haar gezet, (nen.
Want zy gehoorzaamheyd haar Huys-heer moet betoo-
En door een deugtzaam Hert, het Egte Bedde kroonen.
Den Huys-ftnnd na den eyfch, na,regel en na maat.
Bezorgen op het beft, een yder na zijn Staat,
Malkander zo 't betaamd in 't minfte niet ontrekken

,

Maar Hert en zinnen eens , 't welk Liefde doet verwekken.

HCïa GE-



lós, Gebeden en Lof-zatigen»

GEBED.
Voor Chriftelijke Gehouwde-luyden,

Al^ddmen 't It^t^ het weegt dog zzvaat\

Gelukkig is een deugtzaam Paar,

Stem: O Zalig Heylig Bethlehem.

O ïöepïig ^obt i flp bif ben €%t
^^ ^cbt itt gcftclb naar ii öeljagcn /

Ö«ft bat tap ons baar in oprejit /

Èltoo0 naar iitoni IBIlIc bjagnt.

2. sSp UJilb / <0 ï^eer !
batJiaanin a^Öf

5n xtwtt %\tftt rjamen tooonc /

Sn al iiaar boen en |aar brb^üf f

^m ^Pgten-ftaat met cnibiagt bcoone»

3 IBp Ribben ulDüb alle hUjaab
^e^a^el5H ban ons nu vreeren /

l^ct boo^e ttoift / onb^cbig Saab /

^^t on5e löcrten altoos feeeren»

4. «©eeft bat beïiiefb' in bolle ftragt/

Sn b*<Hgre-fïaat mag bp ons bloepcn /

^n t*allen ttp^ 50 tüo;sb betragt/

@at mp in ïiiefben altoos groepen*

s. övu/ <©1^eeci inallenoob

<0n0 öngen flaan en 't fttoabe fcljoutucn /

Jn 't niibben ban be bleefte ©00b /

<^p ö beloften ons bcrtroufejen.

tf , <!2?cMiJinöt ben boojen j0panb bog /

^at |)p boo2 tüwfl of tegcnbebe /

^og boo? geen anber fnoob bebzog /

jüaaakt luffcijen inaanen li^gf onb^ebe.

7. i:?Eiiiaarb ons (^ecr boo? ^berfpel l

^001 grobe Conben enbe fcljanöcn /

jèooj tbaat en Bijb / of boos gektoel /

i^.trm onjr 2:ieitjes in u C?anben.

8. ©at top met b?eugb öirr al gelgli

5n b'^gte-daat 11 ^tx be luijjen/
'

<En namaals in öct ©emelrgh /

%xi <rciimigt}fpb u glorp p;s5^%

e^
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Qèhed om den Geefl der genaden;

Geen hooger deu^d, Nog meerder vreugd.

Mag voor een Chril1:en wezen.
Die na den Geeft, Zijn Schepper vreeft.

Werd Zalig en geprezen.

Stem: O fchoonc PerfonagU,

n ^entdfgWn tJfr ï^ecren!

Op ?taröcn kan afinccrrn /

,p'Q% gronöelqh ons lc«cm
*t UDonöcr getjfpm
|?an u ;fcrertcn s

jnactliiftnaUienfcö ,

ItiaH SÖibbcn enUe fineeReri /

't €n 5P n g' eööepb /

<?n »J5oDöf rijtje ;oetöcpö /

^nslcccfp^rehcn.
^aac CU tiooz u genatte /

*unb üjonbfrbaar /

ï^ct fleencii C?ert bduegen /

iï)p ^ibDfn bioeg en \^A\}tt

3tan u alleen

Om ^obbrl^ke ;egen /

Omflnpt baar boo? /

]llf(godnCt)2e300^2/

©£n ;ècöat X)m u gocböebstt;

Oöobtcera^erbig!
jfKaakt onjc ^rmn ö;crbig/

Coc <;3ebeben.

X^. tl boet iiign Sippen open /

©atikuroem
S^Z' bjciigben mag bcrkonbcn /

m^n öepi muntroo|l/mi)n|)oopw/
<i?fcfcbatmnn ziti

2Can u bigft bail berbonben /

©at mijn fjegeert

ll^em Uienb en keer^ /

JtUeen naar ii beöagen /

y tot een cere /

^n mp tot l)?fiigb0 bcrmwr* /
^1 nxQxx ®agen.

i^erleenb mn baft bertcoatown /

©at mn geen tujgtfel ^

Jf^og ujanhoop en \^^t\\tf

4^-og in liiqn jüjadt benouüjeii /

9lan ti om t}U!p /

©een tcob nog maat en fT?IIe

:

Jjöaatgoebeöoör/
Op II öfbob
^plgtïjaamengebulbig:
^n mu begebcn
Om naat u Ujü te ïebeit /

<5anrfcö 502gbnlDig.

«öeeft tfeer bat ttjp niet trebm/
l^obaacDigiök /

j©002 u met on5e ïDecfcen /

JlBaar ujiib ons ï)ier öeneben /

©oonigenaaö'
«en goebigijepb berfTerkcti /
©attüpalt'3aaiij/
ïn Cö.«fti J/iaam
D^pmoeöig ;onbér fcl^jKiien /
Dcrcicro mei baigöni /

J?oo2u met (^ert eiibjeugbea
JlHogen komen.
. .Sterkt ons / O ^bt l jeér gocbig
©at üjp ban u
Bopt afgekffrb t\\ twcben /

i:aaar bat ton gamfcfi bemartja
3nöetöébeb
;ètanbba(ïef9k bPl&erben /
©atüjaartopflaan/
OftJcenengaan/
Opucffenï^cprgcC^anbert/
€n rteeD0 brriaten
't öecn gp gebleb te fiat^n/
^onb' en fcöairben.

%l3 -G-er^
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Een Gebed om opregte Liefde. 1

Alflaat de Liefde nnakt en hlood,zhjierker dan defelleBood.

Stem: O Kersnagt fchoonder dan , &c.

r\ Zoone Godts ! o Hcylig Wezea

!

^

^^ In ecuwigheyH zijt gy geprezen ,

O Spiegel van Godts Majcftcyd

!

Ugocdhcyd blinkt gelijk de Zonne,
Van Liefde zi)tgyovcrwonnc.

En duurt tot in dei Eeuwighcyd.

De Zaligheyd hebt gy verworven

,

En zijt aan*t Kruyf uyt Licfd' geftot vco

Voor ons , op dat wy door u Dood
Vry zouden zijn van d'Helfche-pijne,

En voor u Majefteyt verfchijne,
' Verheugt , en vry van alle Nood.

Wy Bidden u door u gocdheden

,

Ach Hemel-vorft \ wild hier beneden •

Door 't Godlijk Vyer in*t Aardfchedal,

Het koude Hert in ons ontftceken,

Op dat het ons niet ma g ombreekcn
ü Liefte hebben bovrn al.

Dat wy met Woord nog metgepeynzcn,

Met Hert en Tong ook nimmer veynzcn

»

Maar leven eerbaiit en bekwaam

,

Ons Naaften met der daad beminnen,
En haar uyt Liefde overwinnen.
Tol prijs van uwen Heyligcn Naam,
O Zoone Godts'. wild van ons weeren

De Haat en Nijd , en wild ook keereu

Uyt onze Hert wraakgierigheyd

,

Dat wy malkander in dit leven

Uyt 's Herten grond het kwaad vergeven

,

En leven in opregtigbeyd.

Geen zoeter vreugd en word bevonden

In 's Kerneis ihroon , of 's Waerelds-grondcn
^

Dan als in Liefa' te leven vry:

Want Godt die is de Liefdalleyne

,

Zy vloeyt uyt J es Hemels Fonteyne

,

i

O Liefde Godts'. hoe zoet zijxgy. '

Niet zal ons van de Liefde fcheyden,

"Wanneer Godts Geei^ ons zal geleydcn,

Geen Aardfche vreugd nog rcgenheyd

,

Geen Vorftendom zo hoog gerezen, '

O Heyhg Choor ! Drievuldig Wezen

,

V Liefde duurt in Ecuwighcyd.
Oe-



' Gebeden en Lof-zangen, l6^

Gebed om Chriftelijke ootmoedighcyd.

Het is een Spreek'woord over al;

Hue booger Moed, hoe lager Val,

Ste^i: Pnilm iiö.

T\ (?« macnfcljgn tl?ert bol ban öobaarbfgücpU /
*^ ï» boo2 n (^rer een groutucl bobfn tn^trn /

•i iöclh gp aan nieitianb ongrflraft jult laicn / •

ifïaar ti «eotJöcInkc rcgibtecDigöeoö.

<2en J}oog «:?cnioeö homt öibmial boo2 ben ©al /

<Gu iiMakt / O (^eec ! b'l^obaaröige ror fcöanöen /

5?en Ootmocbigen t)i Ipt gu in ben Sanbcn /

©fn Jf!cb:igen beröefr gp ober d\»

5h ^itib' Il / '^eer / geeft nip een neb^ig %)ttt I

^.u Ik oprrgt oormoebig boo: ii üjanbel

:

•Én biomelöK mp b?aag in al myn ftanbcl /

ifliet t)oog in bobtfpoeb / nog bert^aagr in finert*

IDant l)D bic itijH luas enbe vöobt gclijh /

ï-s om onjcnt inii flcgt en hlcpn ban iraarben /

5a getüojDcn als niet geagt op 3taröen i

<0p bat ujp 5ünDcn gaan in *i (hemelrijk.

Hfccb inp (O C^eer !) ingn tiooft / nign toeb?claat /

"^dx ih upt 3Carb en ;èlgk ben opgetogrn /

i©at lüif ban 2Cacb en ?tfcb ï)em bog bcriioogen i
ü^ant al be pjagt en Doagnioeb öaaft brrgaar,

Ï3002 opgebiajentrcpb beboeb imp ü?c£r /

1^002 t^oöaarbp in -öeellclrjhe jalw-n
''

ail üjat Ujp Deen of immer honnen mafeen /

ftiiut bog ban ii / u ?p al !een be eer.

©002 be finem-rp?e'cher6 (lout bol fpot en fpcPt
^eüjaarö mp bog / bat 3P mp niet bcr:reben /

i5eeft bat top ons bcrneib'ten t)iec beneben /

(Cot Dat gp 01)0 bett)oogt ter tegtec tepb.

Lof-zang, Daniel 3.

Stem: Ach! treurd nu mijn bedroefde Schapen.,

De? peeren 0flam blrhooiD men loijfn /
31n 't mtDöen ton öe felle 2B?aiit) /



166 Gebeden en Lof-zangen.
51ti 't miböen ban Den ©pct'8« <©tien /

i^rt a3oDt De }^jooinea otiDerRünti i

jper3t)ngct)aDcn
gjSöPlleiööbcrepö/
3!Bct3öHtociDflOm
<^pöefi)?oameniepD/

J^a 50n öcrcötiQbepö'
©en Sioni nh laat ttnV£>tü\i opttatm /

©at pDer een ïCanbtööcn moet /

l?Pt 5p Dan t^rcren ofte ftneoten /

«iglh bupot bcin neDcr metootmoet/
Jtorasfïpöooren
20e t^rainpcfien Haan/
©estfionlngsiCoörcn
Eoeht elh tt ontgaan/

^SBiOQenlCföotiaan.
©fe ^CBannen upt 't «öcfïagt ïJtr gjoOfn

fttaan üafï geset op ftaarcn <©oöt /

Zp bupflcn baar öoo? gern 3CföcDtn /

Ep b:eerien Ht^ llonmg^ 4Beboö.
acö! toatelenïK
©olgtterflonööietnaar/
«let al be 25enDe /

^taangereeöfllöaar/
€nlitc ©eröoemcn öaar.

©en ftonJng tocrb seec grflm omfletften /

<?n toonb aan baar een fel geiaab

:

«nfpieeöt tertoöi bat gp öurft öjechen

X^m ftreng <6e&ob / en mp berroiaab /

;2omoetgpbeben
i3abefaie25?anb/
l©ant 16 met reben/

©00? bet gantfcb^ ILanö

fflb^engenjaitotfcbanö.
©en (©ben toerb boo? felle tooren /

<5entaaHt toeï jeben-maal 30 beet/

3Ef al opt gcbaan (ö ban te booren /

Jl^en btnb be j<@annen 45obt^ jeer to^ecb.
.

©eboo3e2Boeben
^cb! biefYaanberrpb/ ]

<0m3onber toeben/
Slpteenbfrterbenb

ICC boen WthJjeeDefepr.

jn^aar «iBobt bebiaaro boo2 sgn genaben
©aar mtoben \n be ttnt Olaih /

©en ftonfng 3tet bee.tf grootcbabeti /
©Ie 3elbe boo? \\i\\ ©benjitoam.

SSönnletgebonbcn
©^Jeblermgebaan/
'hSieongefebonbeti/
||Igctmt)n<2^ogenaan

ÏBtimtt baar binnen gaan.
©e ©lerbe bUnht gefijft beSontrr /

©ie mebe in tnn <2^ben gaat /

©en ftonina tDerb at^ ob^rtoomt» /
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^ ffroftfi bcranbrrö 3ijn gtlaat /

öoots ?llmogent5fpö/
<riitoilbcteo^cn

gonsofügunitiabepö/
«n rof;)t inei öjtfnö'iijhbfPÖ •

ttoim ^aöjtifö il)cr«icö e" X&rtrttcgo A

Cp ilöaniipn ^oDt? trcf tl upi Den 532«nD /
B9p juilrn t'sflmen met u ooh jn

©rn iffere Dienen Doo? tjft ïWnD /
il^P5ulienp:n3cn
Segn «6jon[-inogentt)(pD /

<Én<Jrccbetoi)3en

«anjönij^aicftept/
iCotinDci;<£etib)isi]fpD.

Niemve-jaarS'Liedekeni

Stem: De Lof-zang Maria.

K^mt ïaat ons nu ben ^eet
•ïïof-jingm/ en?rin€ec

^rtotb2er^fn / en Uenïielbcn/

i^i>c 10 een Ijooge .^tof /

0\ SingtbenC^cerefiof/
iJftct D»(^crbcr0Dp örn J^elbeit»

!©aafct op inijtn hieltje bloot /
©c b2fiigb bie 10 5«r gcoot /

55cn ^emel is ontflorcn /

?5e2Carb' ^\t I0 boogüjaac /

J^an ÖOÖC0 goiböepb felaac /
Zrer C?eetiDh oüecgoten.

<^en ;oete JÜIelobp

3©ertoonb tjeni tjicr jeec bip /

30an C^emeffctje ^cpzfctjaien /

^ic ^obc5 groote J^iaagt /

Epn C'?eer!önb»Pb bol bragt /

<3n0 lüonbeclyft becfelaren.

©en é)ct3fppfr t]Oog bemwatb/
l^an (?eiml / ?Zec en ?tarb /

^At (^cpiig «^(uuitg U^r5en $

©at baali iipt'0 tJJrnielet-t^joört i

Cn lbo?b een JHaenfcben-Soon /

<èt\t\^ lijp bunnen lc;cn.

Öfbenftt / ïjoe 't ©nneïö-öof

/

0altJ5lorpcnbolïïof
beroert uiaé / en bol fcö?oinfn /

55at ;ulh een PCuibafTaAb /

5a <©obt 3cif0 in ber öaab
(ïöt on0 5011D' neber bomen»

•©UDohberlijbbeflupt!
*£c[j CöufTen £iel ! coept uot /

mm ï^eplanb bol genaben /

JKrjn trooft / nnjn ^junbegom /
l^eec3efuüjeH?boui/
i©ant ujp 59n jerr belaben.

3lof5»J n Jiadjeflent /

O <^eec in eeu\joig[)cpb J

Jlf^iib on0 boo2taan betoaaren/
©ooilecb/ of2iel0-gebaac/
<2ninbltBienU3e-ïaac
iSot S^aliggeob ons fpaaren.

*r5 Nieuwe-
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Nieuwe-Jaars-Licd.

Stem : Jonkheyd den teyd is hier.

'aaftt nu gp €ii^^fitn al /

iDaaht op toiiö u üecbïöt)en /

<J5p&lEm»t?Carbfcöe-Dal
II ^JUPöegom becbü<^gt /
M.m (joezb met bip gefcöal /
l^ttX b?engb aan alle 59öen /
J?fcl <Sng'Ifn (n getal
ï^erfcftcpnen in bc Bagt

:

«enSlirgpnblp/
iiact ï^enicie rciclobp /

Cot lof ban >0obfs lieden goon :

<?erc 5P söDht in b'öooge (Cfi^oon /
<Pn b?efb» op ?Carb tjicr naar /
SCI in Dit laiciiüje-ïaar,

<efn2igt is op gegaan/
^en i=iinb ie ons «Oebooren /
CPB ;$>tat 10 op-geffaan /

<6elrifï ^obte UDoo?b ons ïeecb

:

55e ^pcc neemt nii toeer aan
srnn^?upb/ ?gn lamberboorm/
<En maah't bat 5p boo2taan
i^pf c na ben ï^cmel gaan.
<0^er|3lFÖe»r.

Ö50fteblube;ê)tem!
55ie b'Öerbcrs öoo:ben op bat pas /
55at firbcn öaac «öeöooren üjas
55e 2a!lgmaafter Waac /

2C1 in bit Birutüc-Jaar.
£p tebbrn m brr f'iagt

ffiot ^etljieöem in be .^rebe
43c;ogt/ enobecbagt/
n\ tuat öt^ar tuas ge;epb /

ï^et JlDoo2b bat is boit^zagt /
%v bonpen baar in b^ebe /

€en iJiinb $eec hlcpti geagt /

3'n een ftribbe neer gelepb /
éicgtbangetoaab/
l^an '0 ii^aereib0 pzonk en Oaat.
© Cr)?i(Ten hieltje! bcnkt ^cr aan

/

<en iMilb tot^ettjieljem binnen gaan/
2aat '0 UDaerelbfi-pionb boo?U)aat /

StI in bit Bicntoe-ïaar.
l^et U£)oo2b bat i0 berb?epb /

©e lürj5Pn 5gn gehomen /

55ie iiebben ook gejenö /

5^at baar ban *t ^oflfn Waar /

<2rn,:$^tcrrc geeft gffepb/
^ieöebbcn 5P bcrnomcn /

<?n jogten rcgt befcöepb /
ilDie tty. ftoning Uiaar

:

5De ;ètérre fgn /

39ie iwecs [jaar 't ftinbeften /

^p Uonbcn bf3c lioning ;oet /

<?n fcbonhen örm öaar.^cö^iten goeb
2Sanbaben önn cenpfiar /

2CIinbati?iicntoe-ïaar.
.^taat op / <0 5oere '^jnpb,!

CfMi npt nn te gemoete /

üiatt ^ang en ;oet geUipb /

ï^l Iki^t 'r^^upbrgom /

Öan ^lorm en Jcugbig üiriipt

Inlegt Ciranöjps / üjiib nem groeten/

jP.Ét tocer-IlefDe tot bejiupt /

<irn öipt i)pm iccliehom /

Ji^ietboozbeferagr

J^an'0 lèaerelbs ^AAt en tj^ia^ f

juaaar met een nebzig ï^rct en i5eefl /

Snlicfb' / gploobè aibermeeft/

55at5a!igt ons öier naar/
2ClinbitJflicutt)e-3;aar.

Nieuwe-Jaars-Lied.

Stem : Een Kindeken is ons Gebooren.

Z3!ngtIofgpï?cmelfcbp;§>cfiarcn/ Dcrïipugtu/ gp ^obts 53icnarfn /
gingt lof met jocte bjeugc / JiU^t ^tn en Z\t\lEielie-geiieugt/

Cfier



Gebeden en Lof-zangen,

<?fn ober50ct accoo^b /

<Pni Ü?cincl0 öarmonp
i©prD obcral geöcojö.

©e C?crDrrtie0 op Den ©elbe
j^erfclifCM bce0 0)ecdy hf)epb /

ï^aac O?ert(f0 öaac ontftplbe /

J^an bifC8 en anijfïigöfpb /

<eeu öelber %\%t Dat fcöeen

^!crinbe©up(Terni0/
<Hen <2ngcl bol ban ft'.aaröepb /

59iegfrftgmirjgcni0.

<öobt0 lof moet ^gn gepicjcn /
(3tot in bec vJrcuuiigDcub.

Wtt mtt beröiunnö pet %iqx /
3!Clet rtUjet joft iiaii^ijft /

©e t^emclfcöe 0?i:pircOaren /
©ie gaan na t fi^einelrgb,

©c O?erbcrt|f0 bic brrbocgcit
ïl^aac (Icakona ^etöleönn/
l^ecttionDcrb en bol becnoegen /
jDan beje ;oete flem >

2p binben *t hiepne ftinb /

43el8ft Ö'ï'^'' bJa0 gesenb /

169

<2n bweft niet gu fcïcpn brrmaacbe Sp loocn en 3? piy^cn

<5p ö?cröet0 ongeagt /

iDant / u lücrb öiet pp ^Catbeit

tfen blpbe ülftaar gcb?agt /

53at ^eDrn i0 oebooren
b'C?eerber(^fer!iïftüepb/

SCn ©ochica 10 ge^mnben /

<?ninbeHcibbelepb.
i^it ;ai een (Ccetten tueacn /

Öclöh il is jjeKPö

'

<Bobt0 groote .fl^ogenttjcpïr.

i^omt nu gn Uutbrrfeacren /
iümm nu gu joete %i\mXy l

\A ^jtrpbeioin 10 öebooren /
Singt nu niet b^eugben upt /
iU Sriligiiuher repn /

©ie 5iet gp tjicr boo:Uïaar /

iüilb öeiri \xp t liefb' omöeijtit /
ï^iei; in bit .//^ieuUje-Jaar»

Nieuwe-Jaars-Lied,

Stem : O fchoone Perlbnagie.

OMenfch f gy zijt gcfchapcn

Van Stofen Aard,
Dog Heerlijk bovcu allen

,

U Beeld dnt is het Wapen
Van öodes lof.

En wonder we] gerallen,'

U Edele Geeft

Blinkt aldermeeft.

Boven alle Creatuiucn

:

Maar zijt gcfchonden
InVParadiis, de Zouden
Doen utruuren.

Door hovaardye pragtig

,

Hebt gy dai Heylig Beeld
Van Godtverloorcn •

Hoe droevig en hoe klagtig

Was Adam , doen hy
GodesSiem mocilh'ooren,
"Wanneer Godt fptak

,

Hjhcaivexflak,

Zijn Zieltje was vol pijne

,

Hy zag zi|n Naaktheyd

,

En dotft door zijn mismankiheyd

,

Kictvcrfcheynen,
Daar was hec al vol treuren,

Den Hemel zelft

En ftond niet als voor dezen.
Ach ! Adam kou beipeuren
AI wat hy zag
't Was vol angft en vreezen.
Wat lieflijk fcheen
Zeer haaft verdween

,

Het was niet als te vooien

»

De Dood uytwendig

,

Zeer fchrikkelijk en clendig
IsGebooren.
Waar zal nu Adam vlugtcn

?

Waar zal den Naakten Menfch
Hem nu verbergen?

Want alle diuk mo€t zugtea
OA



1*J0 Gchedcn en Lof-zangtn.

Öm zijnent wU , de Dood
Die komt hem tergen %

Hy weet geen laad

,

Maar m gcnaaa'

Zo fmcekc hy met verlange

,

Heer hebt inedogen

,

Eylaas! ik ben bedrogen,
lly is bange.

Godts gocdhcyd en zijn trouwe j

Die troolt dsn Menlch

,

£n fteld hem w eet i e vreden

,

Het eJel Zaad der Vrouwe
Dat z 1 fiJrcckthy)

Den Slang zijn Kop vertreden ,

En ziet hiernaar,

ZO menig Jviar,

Zo langen levd geledea,

ln*t laatftdcr Dagen,
KomtGodt n<tatzijnbeba^a
Met zijn vrecden.

Wel op gy Chriften Mcnfchcn

,

lingt nu met rreugd

.

Ü Heylaiid is Gebooren

,

"Wat wild gy meerder wcnfchen ?

Gaatuyt, gy kiind

D'e blyde Boodfchap hoeren r

"WantinderNagt-,
AlsopdeWagt
In 't V cld de H erdcrs ftonden {

Met haar zo waaren
,

Veel Hemelfche H cy rfchaaren

,

Die 't verkonden.
Den groeten Heer der Hceien,

Leyd in een Krib

Verfchoven by de Becften

,

Gautfch zonder Lofen eeren ,

Als niet gcagt

van al de Hooffche Geeflen,

Maar d'Herders gaan,
ItMdoeaveimaaa.

Met vreugden zy wccr fcheyderié
Al wat zy zagen
Met wonder groot behagen
Zy 't uytbreyden.

De Wijzen die gétuygcn.
Dat Chriftus eok
Was op die leyd Gebooren

,

Zy neygen , en zy buygcH j

MetgiootGelchenk'
Zo komen zy te voorcn.
Een Ster heeft haar

Uyt 't öüftcn klaar

Geleyd» alzo wy lezen.
Dat dezen Koning
In zulk een flegte Wooning
Zoude wezen.

Veel klagens en veel wcènen >

Is ook gehooid
In Bethlehem weemoedig.
Veel zugtcn en veel ftecucn

,

*t Was overal

Elendig en zeer bloedig

,

Een Kirider-moorci

,

Noyt zo gehooid,
Hcrodos zogt te Dooden
Godts Uy tverkooren

,

Den Koning nieuw Gebooreri
Uyi te roeden.

Wild nu met zoete Zangen i

Des Heeren lof

Uytbreyden t'allcn teyden.

En wild met vreugd onttingert

Ü Heyland zoet

,

Die door zijn bitter lijden

,

De Zaligheyd

,

U beeft bereyd.
Na 't Hemels Koninklijke,

Heer vol genaden

,

Wy roemen u weldaden ^

fieiiwiglijke.

GE-
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Gebeden en Lof-zangen,

G E B E D,

VOTS: Pfalm 9.

171

/^ ^ttT\ <Pfn\t»la.fl^agtlfl^oDr/_ l©tlö mp öooj u gfna«ö' ooh flfrliwi/
55ai th 't Ucrder mr r norÖ£ iöfrlicn.

<Öfeft ^ecrc önt mifii t?frr iilct ftaat*-"^ '-^""'
'jaaiV

rfrD mp rear fiouDfn u »?5fboD /

©at Ifi öofl In mön tHrnptf fn i-ööen/
Sn OCT'iC" ötnrr en fiii hf^QDen. ©P göeiörpD ötc öaaft ucrgaat
ïxfrö mn / c> i^fcr ! tr regt bctftaan leerD mp/*fi> <i5oör : tiati grootcrvtiaaröefi

©at nl mijn ©agen ligt brrg an / 35at tö niet b?n Dan ètof en iCaröen.

,

2Pflt 2iel en llgljanm baat! tiencfterUwn / 3Bat btfr bet ailcJ moet i:ifrgaan

/

©aar toe tuUD mp Dog regt fcerepöen <ün öatter een !Sa3;urn ^;il (laiin /

<5ecft mp; (i£> >i?oDi ! Den öepUgrn «jSctft g>raat opm ^DoaDcn a! in t Jcben /

^pDatlhnleien;pbfti?ee(r/ ©ooj't^ojDfpltöoöt.rftoüDuürgsbfiT.
gnD;uh/ «©l^errl oftrUiulatJe/ ^©^eer! geeft mp upt ntoen fCö2-on
gelfS In Df2^bö geeft mpöreö gratie.

" "^
• -

•

©at Ih mag 5ten Dat Deeji elenD/
<iEen boUen-m aa: e öjengDe jcnb /

©Ie bp u eieer 3ecr fjoog gep^escn/
3n <Hni\iiiaöC' D alroos^ 5;al 'ire^n.

«Een ijafl geiooüe geeft mp ööfl /

^prtstcnsocO/ 3onDct; lieDjoa.

<0m*jrD'l(?innutaen ItebcnZoon/
©at Ih op IfiarDen mag be-ertien/

«Senlcucn^jaom/ «1 Zailg fierten.
«»rtiniimaal!fboo?De S»teinmefiin/

ïlomt gn «öe^egenDe totlD jitn

jöM In Der U^olijh <reutui g Ictjen /

©at oSoDt uip / en t\h ijiaenfj:!) ttiU seben.,

KLAAG-LIEIH
Stem : De Tien Geboden,

A€h ! toat f5 DoQ Deöl©aercïDsf-D?euaöti
^iet mrcr (eplaaö !) alsieijhel fcbön/

^t geen ftler pmanD opi berbeugtw /

l©crD bcm Daar na Daoefijepö tn pön.
iêül fc^oon vjcnratth lö (jet ürrhiesen/

öen wet S&eminDc tot een il^?outo

:

f^mx boe bcD^oeft 1^ fjct öerilesen /

Sn eencr önr / ïLtefö' / gunfl en t€:routD.
'f ïLuh bfeft na ioeii''cf) onötjjp om fcbcenen/

^oDt machte on^ een Ziel/ een l^ert /

©og Ijet b?cngt nunlet aanaiötaeenrn/
i|aegrootcrb?eugD/ öoeflrooter fmm.

©cntcpDlfiftacg/ DlentepDgep^esen/
I©anneer top bepD' öoo? JLlefOe groot

/

«EfhanDer tróiitoe lïltnbetoesen /

^3oeteb?rugö! OP felle ©joö!
ï©aar pDcr gaat met üjeugD om iCwutowi /

<ïBamfc|)b?olaR / bip en onbtstoaarö/
©aar 5tct men mp datie} bol routot/
pm Dat Ih 6eu nu oiiseyaarD.

sma



i7a Gebeden en Lof-zangen.

JEün ttoeefic StEl / mötrboosfl-gcslnöe/
ÏBp tolen lli flaag De EtefDe tiontu

<05OEie(Ct:oiito, aröinnn2Bcmtnöc!
$;oE ié t)f r i^frtE nu Doo?tDono i

't^sfnugèöatin/ 'r isfalöaaröcenen/
*t "Jö pöcl / tüant öct baaft bcrgaat /

<En bjEngt op 't rnD ntct aan ni.a ïöecntn/
iglerom ntemanö öaar op öfrlaar.

gjh 3lc *t gaat ai Daar \^tznzn ö^pbcn /

I©at pmanD opr reeft öjrugDc gaf/
SCcö iLjef ! te regt mag ih toe! fcbJPben

Scheyd'Lied , tujfchenMan ende fVijf*

Stem : O fchoone Perfonagie.

OKII te ffrfnse I©ieeRcc t

iBtEnölnaelfcbPrp
IStemanD en han outPlugten /

«©ElEfD'/ (©«iefltc-ö2echcr!

naaarDatgp^omt
©crDulD gp 'tigup^KWt 5U0tfn/

IA fel gelaat

;Êorcb?thhelijhf!aat/

©at poereen moet bebeii/

3Can allen 5nDen
eaat OP 5eer ftreng af fnölWn
'jüiJBenfrljenS^ben.

lliöni(©QPï^ffWÖ«')
gjftoolöeralft/ , „, . ,

^oo;ttoeebereenDeSSielen/

<P flrenge^ooD ! nog naoer/
?^?fugD'-inoo2Der /

l©anr gp gaatftct albetnlelen/

•©prcbepöbanecn
5^at t'saam gemeen
^002 UtefD' ii bafl verbonden /

5ïn julhe igcrten

£mwt gp met öjoetiefmewn/

^oe (ïerft / &oe fcboon ban ïetien/

l?oeaij&/ boe trots/
^e ((Bdel en boe IBagtig /

mtim^ I boe bloett bani^en/
€^ffrenge)92tnjÊ{!

(Spbaitsealtehragtig/
l|oeöatmenf^?eeiu/
<Pf2BtOEnfmceht/
iQiemanD han troof? ticrtoetben.

^etisf/ ©ilRenfcbe!
ï©at tollö gp Dog ^ti toenfcbe i

^p moet fïerhen.

«3 o?oeöig ïLoton Klaröfn/
©oo?Dle<^onttoeebe
Steltie móet Derlaten /

iiDiens trouto üan grooter toaarbf

n

^ebjohen toerD

:

©aar nietsi (eplaa^) öan baten/
<lBcenD?oefgefïeen/

<©fnaar getoeen I

a3een Efetöe tuffcben bepDen

:

<©D?oeblg treuren!
l?et ifene fcbepnö te fcbeuten/
^oojbstfcbepOeiT.

Het
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Het vierde Deel,

Aan de Aandagtigc.

Vergeleeken by den Avond-Hond.

Luce 24: 19.

T)en T>ag die is gedaald^

ÜDen Avond ftaat voor handen j

Heer Je/u blijft by ons ,

Hoedons voor Zond' en fcbanden.

fVïjft ons den regten Weg^
En reynigt ons Gezigt ,

En gund ons lieve Godt ,

Hier na het Eeuwig Ligt.

H^



Ï74
Hoe Rijk, hoe Edel, en hoe groot

^

In 'tEynd' zo is 't. de naare Dood.

OMenfche! aanfchouwt my, die het eyndc ben van alle rcrn»-
kelijkcWaerclds-vreugde, doorzie mijn gedaante, zeg my een

BeeltcniflTe dat ik gelijk ben : want even als mijn gedaante geen gelijke-

nifTe heeft, zo is ook niemand op Aarden ran zogrooremagtende
mogentheydalsik, mijn Rijk dat geduurd tot des Waereldseynde, ik

ben een geftrengc Vorft i ik doorwandele de Waereld , ik doe fchrikken
en beven , zelfs die inHoogheyd gezeten zijn. O Menfche 1 kend gy
my niet? zo vraagt hodcn aan my , wat voor een onverwinnelijkc

Prince dat ik ben , mijn Naameis de Dood, mijnoorfpronkisuytde
Zonde, ik ben gehooren in het Paradijs , mijn wooninge is in het

donkere naare Graf, mijn gezelfchap zijn de Wormen , mijn gedaante

dar gy ziet is een afbeeidinge des Doods , mij n Wapen is een vergiftige

Pijl, ik dragein de Hand het Uur-glas des Levens, ik domineer onder
alle zoorten van Menfchen , van dé Geboorte at tot den hoogen Ouder-
dom. O gy zoete Jeugd! kend gy my niet? zo aanfchoud alhier,

Jeerd met my converzatie houden j want ik ken u zoet vermaak zeer

wel , u fterkheyd , u fchoonheyd , u aangename zoetbeyd^ u aanko-

mende Jeugd, u veelvuldig liefkozen ende zoete Vryagie, u over-

vloedige vreugde, die gy in dezen kundkheppen. Ikkenneu, daar-

om leerd my ook kennen.want ik ben geduurig by u in Gez.elfchappen,

Bruyloften en Maalteyden, by Gezangen ende Vrolijkheden: ik zie

menigmaal de nieuwe Getrouwde (op liaar Bruylofts-feeft) over de

Schouderen heenen, endeHiey in korte alle vreugde tufTchen hun bey-

denaf. IkfpaarC; nog Schoone, nog Rijke, nog Trotze, nog Jonge,
nog Oude, ik ga regt door zonder aanzien van l^eribonen: daarom
leerd my kennen. O Jonge Jeugd! wjar 't dat gy dikmaal des Doods
gedagtig waard, hoe zoude d? vieugdegematigtzijn, hoezoudedc
Waereldfche Ydelheden van u af-wijken, hoe zoude u koftclijk Ge-
waad, u uytheemfche Dragten , u Goude Ketenen, overvloedige

vercieringe in 't Hayr-hullen , in 't blinken van u Aangezigt, u Paer-

len en Diamanten, ugeyle aanlokzelen tot ontfteckinge van Wclluft

desVlecfchs, verre van uafgelcheydcn zijn. Leerd my dog kennen ,

want ik ben een geftrenge Vorll. Van agteren vervolg ik de Jonge
Jeugd , ende befpringe dezelve eer zy menigmaal des Doods gedenken.

De Getrouwde , ende die in het belte van haar Leven zijn , met zulke

wandel ben ik geduurig aan haar zijde , en leere haar dikmaal des Doods

gedenken , maar de Oude ende de bedaagde , kome ik zeer Mannelijk >

van vooren,want zy e;aan gebogen,erde zien het Graf te gemoete,ende

gedenken altoos op die Chriftdijke LelTe ; Menfche gy moer fterven.

Hy



Hy is de Wijfte die men vind.
Die Godt alleen van Herten niind*

TJ(0t toare e^tt gttieuöeïöftesaaftc/ tjatiibtr.;ijni©e8
^-^^ ^aïitanbe&cftïcren/ tratöeseJII^aEreiöfcijEÏionmgnv
nc öeni plaatje in get ï^tttt tn Herftixcnc / ende bat bt
ICicfbc ber Jl^ünfcÖEn aüEen taierb unfijnl:o:t op gaar
licf-tjcüfienbE ^aïigmafter* *ï?it soitbc Ecn sacte btrug^
be lieroa25aïtcn / ja fcgïec toefen ecu Jï^riobye faah j]cf

retfte ^auabïjé t JJ^ant be <lSeefteiijfié ïicfbe jöube me
^i^tzith cnbe ©ao?ncn (tueïft ;ön be^onbcn) liieberdiit

ficbcJtïtcn ; maar acft ! ben jifeeufcBc tot !ï^cïiuft gnie*
gen/ tocrb met be Jl^aereïb 5a gemeen/ bat öji iitödöfl
ren il>?uee/ hit in get gros' oaat te l^^pen / en luo:h 5a
ficfïammerb / bat gu in 't eunbe niet en teet aan teien
\]u 5ijn oprcgte üiefbe :;al üetoonni/ ïjct taeïiie meninê
^-ieïe aïö beriaten / enbe troofteloo^ in bese liecö^ïnife^

ïlJKe iJ^oeftrjnE boet boïem



17Ö Aan'dagügc Vermaning^,

Wiens Hene dat aan Rijkdom kleeft,

Geen fmaak hy aan het Hemels heeft.

MCn büib pfiTpcben Lnce 18. (Dcg! gac stoaarïijJS

5uilcii öe öijlk \\\ bat ïtaiiinFinjtïe \xtt ï^emeïcn in

gaan; tjet i;^ ïigtei: bat ücn ïtcmel rja boa: be o^agc ban
een jéaaïbe/ ban bat een ïlijKe in bat ï^enieïrijfi ftame*

(O b?aebigc ! en ftenüiaadijfje saaftc / boo: bic oeene/
bie OiJ bec barben èijHbömnien&e3itten; nbgtan^i^be^
5C ^i.i;:euifc niet te becfraan / afë' ofgeen tx\S\\t in bat l^e^

meifc&'ef^arabö^ soubc magen in oaan/ geensins: maar
onsen l^éyïanb geeft baar mcbe têfiennen/ üaeaantreft*

ftenbc bat "^t ïïijtibam \il toaar oji ben .ïl^enfdje^o ligt

ycAX ïferte fteib/ enbe ^anbe beeï ïieber met ben Sdnge^
ïing ben ^émeï miffen/ aïeeröuSïJnSijiibomsoubeber^
ïaten» €en saafte / Itieï aanmei&n^ taaarbig / niet 3on^

bcr rebenen banW bolftomen l^eeemeefter gefp,:oiiem

Geen hooger Prijs te winnen ftaat.

Als dat men na den Hemel gaat.

r\^\3\xm^ te ïoopcn op ben al^eg bt?? 3|eeren/ enbe \\\

^^ 5ijni3e6abentetuanbeïen/ bat i^ eendeer liafleitjfie

Saafte. ïDeï geni bie ben ï^eere b,:eeft/ enbe niet af en
ïaat om ö^n te bienen. ©en ^eer uutmuntenben enbe
a?eïeecben ^pojïeï ;ipanïu^/ bergeïijftt ben fdjoonenBe*
md fin een uutfleeöenbe '^?ij$/ ^\t men boa: gebnurig
ïaopen moet berftrijgen / en kiie bat "^xz gebainb/ bon:
bie iö toeg geleiib een onberberffeïrjtte ïtroone / bie in bê

Ceulnige gïorie toö:b]&etöaarb/ totbeberfcjjenningebe^

grooten t|erber^. <ét^ ! öoe geïuftsaïig ig \yxt .ÏDeiifeöe/

\x\t bao; be^ ï^eeren '^ij^oon i^\ berfcöcnnen met een

ïiroaneV luiend deraab \i "^iefbe/ o^etcobc enbe ^-^oa^

pe / baa:gebïogten met ailerïne (öab^aïi^e bengben :

op tadtie cieraab jaï borgen "^it nemeïfdjc Itroone/ \i\t

CeubJig buurb / en in CeubiigSe^ti niet saï becteeftkn.

Men



Aandagligé Vèrmaniiige. ifj

Men vind op Aard' geen hooger Deugd,
Als Godt te dienen in zijn jeLig-d.

D^n g^^Eöiücr ^aÏDiim scgt/ Ëcclef. 12:1. 6i?i?énfit

iitórê .^djcppcr^ in iitacr JfonFfljei^ib / ttx. öat bc
fïtoöE vDa^cn Fmiiien/ rnbc be Sfïiami oeiiarini/ tuau?

neer iTU ^^lüt ;cg0en : 3U i*n ticltaücn \\m nier* ^tt lp" een
graaf inibc ï)ecrhjft tncd! / luanncei oen $iltój0ogfte«
b:acg enbc lian bcc StHigb aan lna:bijcbienb. ijet ij^eeiï

ïicffefijftc mclabne / cnDE ?;oere ai)fferfjaiibe Uao; ben i^cc*

re/ tuannecr be^JConoc HCnubcn met t^m .^aotniöcbigen

^üeï / een oatnioebig cnbe beuobeïi^li ï^ntt nut g^are
(Dfferöanbcn bcemenrien/ Ineïf! sijn be öartgronöioe^e*
ijieben/ bie niet bc €)fferljanbc l^an E{Jelboc2beü^öït!en

txit in ben Dcniel b^inöcn* Op tuienp (0eöebbenöfooten

^cfteppeu ban ben ï)emcï i^ ncbrr rjrttamen/ cnbeöecft

benl&dasênCainopbérSCarbeni^ennaïcbijb. Gen. 4: 14.

Wie vall op deze Waereld bouwt.
Zijn ?]uvs hy op het Zand vertrouwt.

(^.4^.;en ^-aïiöinahet ^cöt: Matth. 7: 24. Wvt Inijit

^^ il^oo2b r|oa:b enbc hntt / bien 5aï ifi rnrïijlfen feii eenen
il^ijsen 3X^an / bfe 50» ï^uns' oi,t een ^txen-ratsc ^im^
nicrb. €nbe taie be^c mijne ll^öa^beti Ijoorb/ cnbe niet

tn boet/ bie i^ eenen sottenMm gcïijti/ "bie sgn^ua^
öiJ 't ^anb netimmeub geeft: op IncHVïfxms bat bc ïie^

gin Qcijaïicn i?/ enbc be .^trnamen baar aan gefiomen
^lin/ enbc bc il^inben ge&cn luiiia^ib / cnbe frieten tc^

iten bat ^\x^t^/ cnbe get ii ter neber gclna,:pen» J^oo::*

taaar een 5ecr nïyiiv^t %t^\t ; Inant met re^t Bijrt 5iii&
3Benfii)en ^ot/ bie op ben^'anb-granbbaniPaercïbfcljè
i'^beffieben 'ijaar bertroutocn ftetói : maar gehiMig sijii

tie lioo:5igtiöe/ tit niet au Jl^acrelbfclic ^teen-röt5cn/
maar ap ben ^ceftclijïien 5|aeU-fl:ecn Cij^iflu^ fiöiiincn/

tip Ineifte be ^aïigïjepb be^i JiBcnfcljcn i^é gefanbeerb/
Uiien^ ïH»l'ïïin Cenltiitjgetib niet ensaïbcriiaïïen; maar
tegen aïie ixt fiftigc ^tajmen bc^^atau^/ ^ubeamtïaap
kt X^oo^cii sai ftatinenïrcftaau.

.iBm 3 't Is



178 Aandagtigc Vermantnge,

't Is voor de Ziel een goeden raad.

Onnozel zijn in 's Waerelds kwaad.

HCt taaare te taeufcgcn/ bat ecn^ïgeïöftannoseïtaaa^

re in ftet fttnabc/ cuöe niet in Ijet gactre* ^e beuoö

\i aï^ een llroane / enöe filinftt aï^é be B^a;oen-ftcrrc/

gct gaeb boen toerb in be ^. ^cg^iftuuee seer enifteïtjft

een pber püoben/ ftet 53^aereibfc!)e ïituaab berloftt ben

ja'ienfcSe tat aïïeil^e onoeregtigljejib / be fH^aereïb \i

^ïj? een opgepjonfite a5abinne/ baï argliftigge^ib enbe

"bi^^nz* ^-n taanb on^ seee ïicffeïijft be ïu|l: be? a^ïeefcge^ /

enbe be ïuft beu omogen/ enbe ben googmacbbegïeljen^/
I Joan. !2 : 16. taaaena ben^Benfdje ^eer öegcerujli i^ / en

niet een 5nl6tuïeljoa,:3igtir(13ciibbictaeetnate jagen/ fiet

tneïltetiOD? be^ieleseeefdjabeïijfti^» D^antbcD^aereïb^*

fdje b^yniocbigfiepb tierb^uftt be eenboubige onnoseï*

gcpb : maar cpnbeïijft segt 3!aï)anne^/ bat be ij^aereïb

bergaat met aïïe gaare Êuften / baar en tegen taie be

Wiik O^obt^ boet/ bie ölijft in ber CeuUiigBeyb»

Wat Hemels is en neemt geen end.
Het is een vreugd die niemand kend.

T\€n ^^Mp^ttt Efaias 5egt Cap. 55: 6. ^aeftt ben ï^ee^
*-^ re tertaöï^W te binbeh i^/ roept Ijem aan tertóijle

trat 8p naöu i^* ^tt soefien na ^^emcïfclje bingen bat iö

een ftaftelijfte ^fBebicijne boo^ be^^ieïe/ ban ben opgang
tot ben onbergang ber ^onne en ftan geen Ftojïeirjfïer

Saalie ont gebonben tacrben; toant sp brengt alleen ij*cn

teubüïrjfie nuttiggepb aan : mnar eeïiUnge en oneyniaige

gelultsaligljepb» 0^ ïjemelfcge b,2eugbe ! hit alle berflan^

ben te üoben gaat/ öu bebieifie bat bese ^avbfcge bltjb^

fcgap beeï minber te geï!jfteni6;aï^eeniabele^,2oom/ tjk

ten M^enfcöe boa,: een taepnig tepb in srjn ^ïaap be^

fpeurb / maar toaftüer getao:bcn sijnbe / bebinb maar
tm nietiggeiïb / enbe een pbèïe öebenltinge» (B (0efuft*

saïige ^ieïe ! goe geïuMig suït gp 3ïjn / af^m in bese
ValmaaSte enbeferutoige ^^uiiloft altc|ib suït b^oïiji^ sun*

Hy
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Hy leeft geruft en word ge-eerd

,

Die met de Vroome converzeerd.

T\€ .ïlSonb ber ïBfcötbceröioöcüb fieeft 0cftj,:aïtcn

:

-*-' taaar bat ttuce ofte b2ic in mijnen jlaamc suilen bcr*

gaberb sijn / baar saï ift in 't mibben toefen; sceu geu^
seiijf! enbe sece ttoofteïijft jtjn bese iBaajben/ Uoo; aiïe

ïxit gccne/ Ut Ijet a^abbeïöti^eseifcöap beminnen/ enbe
baac bil canberseeren/ taaar bat gp gaat /Jet sy met be
ttuce v^ifcipeïen na (èmmau^ / ofte met ^etru^ op öe
gce / tjct SP in o^often ofte ü^eften / ten ^üpben ofte ten
^oaiben; Inaar bat gui^epligeöanbenojiöeft/ oliemi

i^ be ïfeere in 't mibben onber u/ jtjn agogen jien txxytz

ïiegtbeerbigen/ enbe o^ï fiaare iJ^egen/ geïijft gefcïj^c*»

ben )^aat Apoc. 1. %\\ 5ie enbe tneet utae Wtitizn/ tóie

oberlninb/ tnt sal ili met onberberfïpöspb ftraanen*

Hy is de Wijfte die men vind,
Die Godt alleen van Herten mind.

E6n iX^enfcge/ W, öaben aïïe bingen ben ï^eereBOcfit

te behagen/ txt 5al ftanbbaftig Vnesen oji 5Öne Itie^

gen/ iJ^ijööepbtotsrjnceïSegteeöanbftaan/ enbe ©naj^

Sigttgöeyb aan ^ijn ^ïinïïee-snbe / toel ben geenen tiit

be^ i^eeren getimgeiüffe fiefiauben/ bie ftem Uan gant^*

fcfter i^erten soefien: Pf. 119. i|et taeïöeöagcn ^t^tt^
ren / bat \i I bat ben JCBenfclje p^m in alle 6ab5aïigc
^^eugben aeffcnb / bat gu met ICiefbe / a5eïaabe enbe
^^^'^t gem bcrcierb/ bat gn met een ootmaebig ïfertc

boo? fijnen .-êcöepper nebec öupge / enbe ongcbepft
met jijnen 4^'aaftenamme gaat (!3eïuMiig i^ be ^^enfcg

/

bic met suïfte oeffcninge bageïp^ besig i^ / , Uiant §9
gaat op ben I0eg be^ peeren / enbe jaï eimbelijft boa?
be enge '^^^'iXt tat ben ^emeï in b^ingen.
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Wie 's Wr.erelds fchoonheyd regt verflaat.

Die zoekt rra 't geen dat niet vergaat.

17 €n önlier0nnfteïijfte ^cöaonBe^ti en ftan opbct^ac^
-"^ ben niet gelianöcn toerben ; maar saï in trt tijgftaniciK

öc CculiiÊ aan aïïe ï!c0ttrireiti0En tacröen öpojjentiaavti:

oen ^ilpciftcï -pftrué geeft au öeu ^eiu in een o^esigte tiese

nnbeeganrxeïflfie ^cljöanöepö ge.^ïen / öaau öen %2^v^it^
tcMoiecnöe Eliamtüiertioetaoriö/ teiTiel^erfcfieiinniöe

5a geerïijfi i^ gelureft/ bat Petras fjet fcljeitben luïïöe tec
^cubcn jteïïen / enbe een ïuft öcibbc am daar te öïpltem
^it öeeft tieti ^poïleï l^atiiu^ aaft bernomen/ tnanncre

Bïï in ben bcrbcn föemeï bC3e anberöanrieïijfie ^rgoangeiJb
geeft aanöcfcgqüint / eriöe suïfie bingen gêpien bic met
geen .llEenfcöen cCongen ïtonben uutgefu-aften taerbcn;
baarom Qo Mm^tXyV) grijpt naar Fjet Onberganfteïpe/
enne niet na ^z 5t:ict-lierta0nnibc ^cfjoanïjeiib ban be^e
lï^afrelb/ ti\t Ijaar boa: een meiinc tcyb ai^ een %ïaein
5eer ïieffeiijix bertoonb/ maar tao^böaaftigaf-gemapb/
enbe beigaat geiijii een ^cljabulué»

Oe Ljefde Godts ilaat ecawig va(l,

Zy leyd geen ramp nog ovcrïalh

OCt \§ een .^eer aangename enbe ïicffcïijfte ^aafie boa?
^^ een Songeïing/ bicsijn regte U^ecrgabe üeniinb/ bie

fem bao: be ïreftieringc öe^ ïfeeren tat een l^npsb^on*
me i^ toe gcpafif/ iyn sail öu sobanigc öebinbén opregte
Üiefbe/ enbe troulric/ een toegenegen enbe gunftig

geite/ baifiamen affertie/ enbe een flanbbaftfg§epb i\\

Xj^dt ^Beber-ïiefbc; biant !)u ftemfnb ;abanig?/ niet Ut
in fcïjeiin ban -Ciefbe Ijaar bertoonb (aïd^ menigmaal ge^

fieurt/ liïien,^ booinemcn miflnl^t) maar Ijii beminb^rin
regte ^[iefiïe/. bebaeme ftem tot5ijn^:uiibi^^ toe-gepafl/
öten^ trquliie bat niet feyïb : afta gaat gei ixtx\\ met be
geene Ut ben i^eere ban gantfcfier^Jerten ïieffieöben/

tïïU öeiüinnen/ Ut be JJ^acrelb aï^ een ^^ecmbeüng ter
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^ej,itrtn flcïïen / t\\\it op trr^ Jureren a!3rïrotrm ïtjjrt nntien/

L'iiöc öaar in üianbeïen; öie öcminncn ïjaiir rcrac ^^?iiii^

öcgom / tuiend ^eite btin tucbcr-ïirföc ö^anöcnbe i^/

tiiené ïiefbe cntie troutac ftei*fter \i aï^ üe ^aab/ tifC5ijn

^nraiï in €eutaiöljciiti niet .;aï berïatcii / bic gaar jal

ïepöcii in bc €cutaige^^,2unloftbr^^ain^/ baarb^cugbe

in Itol^cnti tacscn saï / etibc ccn ïieffdijft tuescn sonbct

rgnbc/ In bat .4^ieutac 3fcrii.^aïcm/ baat tjccn b^oeijiöt

^agt be (^obsaïiöc sal aUeilialïcn/ Apoc. 21 ; 23.

Wat Waerelds is, het Waerelds mind

,

En werd op 't left van 't Aardfch verflind.

D€ 3;Cinoe %z\\^ tocrb bes IJl^actcM tncuobc targe^

fclj:eticn/ tacï tt bccftaaii/ in 'tgemc bat niet O^n^

Oabbcüjfe \i : maar ccn o^ubc moet met ^tmemi op-'

toaarb^ in ben (^empeï gaan / enbe omijeï^en baar 5ön

^le^tianb enbe ^aïigmalicr/ Luce^: 27. ïBanneeral^
een ^\\\\ enbe öebaagb ^erfaon be !3i>aereib iiuï na bol'»

gen/ bat i^ boojtnaai: / aï^ofmen ern^fange ^ogteg
met een ^tofi-oub JüBan te gaaien trouint / Ijct baelfte

geen genoegen iiran getoi ; éeefteiijftcrlnijsc/ 30 ié liet

i'cn berbeeffeajfie :5aafee/ iuant aïp een o^abe bic met .;ijn

Reenen in Ijet O^^af flaat / Iniï gupen na een Banb boï
^liegen / enbe na een Ijaaft: boo^bn-gaanbe gïoru/ bat
tuiï ajï 't €nnbe een cïenbige üntgang maatien»

Van zulk een Menfcli word lof öjézeyd.
Die niet rcet alle Winden dreyd.

rY.figcftabig en feipjieïtimng in ]rjeta5ee|teïfj]rï(6eïoobe
^^ te iue^cn/ bat irï een jeer mirïpjösenbc ccnbitic/ nu ben
eencn ïtcïigie/ ènbebanbenariberentaeteljafien/ na bc
geiegcntgeub 3ig openbaarb / enbe gem te b,2atien met
beeïbetleniBinben/ gelijïi bc Jl^eer-fiaanen boeny bati^
een gclüï^ teeften ban een Inanfm^aar O^eïaobe / ^uïSe

^I^enfcöcnbie5öngeïtjftaï5ben^p0{teïsettb : Hebr. 10:2^.

31E m 4 fl]^
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alé tje tuiiffcö^nbe Naaren ban be 2ee/ öie met aHerKpc
flDmben tjcen cnbc tncbcu taojbcn ocb^Eben / suïft een
inauiteiöaai: o^cïaaüc i^ sccr pertiMcu^ boa: bc ^idc/
QliEcmït^ bc ^aligÖEpb baarboo,:ineentaaaöfc&a(Eluo?b
öeftclb / traaram noti ben %^^\tt{ 3a ;o?öhuïbiglijft cm
pbcr öiec oUer bermaanb/ scgoenbe: ^ict tod tac/ bat
9a utoc ^CEgabcringe niet en bcuïaat/ aïé sommiQc gc^

ïöoaii 5ijn te bacn/ toant suïït^ te plegen/ bat geeft een
0a^3aaïie tot (Ctaiften^toeeb^iagt/ enleybben.^BenfcöE
in een ïï^o0i-öaf ban beelbeeiye ^ï^tuaaï-tocgen»

De vriend'lijkheyd van onzen Heer
Siaat vaft, en eyndigc nimmermeer.

r\ ^^cnfdj ! ïet og beb^ienbdijfiBEïrb ban utaen .^cöep^
^^ pee/ cnbe ïupfterb na be ïicffeïijfte Jl^oa^beri banu^
luen ^aïigmaafter / nopt iffer saetei* Stemme op barben
geïjoa2b / noitc b,:ienbdij!ter ^Cangesigt jeyen / nopt
3agtmqrbigec a3ccft bn umanb gebonben / o i^eïiïig ! on='

noseï/ regtbceibig cnbe a3obbelijfi ?(Cam / bie benenre
Uer ^aïigl)cnb Ijebt opjOfcïlaten / ^\t ben ü^eg tot. öet

^emdfdje ^auabij^ Ijeüt ge-effenb / enbe beeeyb ge==

maafet / gcp^esen ^ijt gu in ber Ccntaiggeyb- ^reeb
tint/ o nietig .ïBenfdie! tceebuut/ enbe aanfcljoutat

inet u o^eefteiijfic omogen bat aïïeibiienbcïijïtfte ^ange^
5igte / enbe ljocï:b W. ïieffdijiic j>temfne / \x\t baat
fti?edit : ïöüint alle tot tny ble bdaft enbe öeïaben 5ijt/

ift sal n nioebe %&. beiluftigen» 6aat uut alïe gu ^\t

ben ifeere b^eeft / saetlt geni / pinöetft utaen ^nipbe^
gom met een inerte boï HLiefbe enbe êei00be/ op batgu
jnet b2eugben ^iee namaaï? meugt up-genomeu taeebeh

m {re (ïjeutoïije ||ecdijHöEiib öice boben/ ^nien.

Wie fpreekt en zwijgt ter regter tijd.

Die leeft geruft, en is verblijd.

W%t bao^ iijnen teyb fp:eeftt / W sal fiefcgaamb taei>

btn : M^^^ \m bat stangen ftau / We saï öetben^
pen
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pen niet 0ntrciluo:jïcn ^ijn» ^.tnugcn en ^p^crïten öeeft

SijncüysanticrE tcyöcn/ ecu JDao^ö tot fijner tenb gefp^o^
tini/ I? ai^ ecu njpc ^?ugt/ enöc mi a3uiöcn 5Cppci in

een -^'ilbcrcn .^ctjaaï: luie bat ai te Ijaaftig \\\ Ijet fptee^*

lam i^^/ ^at menigmaal fepïen. €cn ^erftanöige lno:tï

Ijiei* bao: beftenb/ om bat gn fp:ceftt op 5ijnüeljao:iijiiE

tcnb» l^et is een fcöabeiijt! fènijn / bat ijmanb ^ijn (^un*
ge ön alle geïegcnrtjcben geö^uuftt / om alïe ömgen wvx
te rellen / enbe'bcel ban toetómenbe saften fp;eefft/ al

eer \\t\\ teub gebaareni^/ baarnogtansUerfcöeiibenbin*
gen lueï ahbers uut ballen / ban 3^1 tjaar in 't tcginsel

bcrtaonen / Inaau boa: be p:atenbe tCongc ten ennbE
nog met fctiaamte moet sVopgen»

Fen valfche Tong dat is het Lid,
Daar op d^tw boozen Nikker zit.

•pxCnllDijsen^alamonseub: Prov. 4: 24. boet banu
^^ ben Uerftecrben 4Banb7 enbe laat be Hüafter-iippen

ban u sijii. CnCap. 11: 13. €en '231amcerber bermab
al toat Ijn gepmeiöii tarft ü^el te regtesijn suïüe l^cr*

raber^/ bant tuie een baifcfie m^t biameereiibe cCange
in pijnen .Tl^anb Ijceft / enbe sgn Baaften baar mebe
flcelft/ enbe üiameerb/ W magberselierbstjn/ bat ben
öoasen J^ililtcr np sijn ^ange sit: baar lian geen erger
femjn nog öaaser libaab oiitgebanbenliierben/ ban een
i^cifclje iCmige/ t\t bilitaüs in fcljemi ban b:ienbfcljap

\yi\\ ^Benfcöe berraab. ^djoan pmanb be 45aame ban
een Cl^iften b;aagb / enbe Ijn fteelit sijn 4;^aaften met
get balfcije fenijn ban sön biieune (^ange / Ijp \i een
fl:aoïie-ö^anb ban ber ïfelien/ gji ié een ^nftruriient cn^
bc ïi^ienaar ban bc.!^iM!er/ beelmeerber moet men fiem
fciJDuüien alö een SCbber enbe ^ïange/ Ijn is een ïianfter

in be ^iete ban sijnen c!^aaften / een buabelijf! JFenyn:
baar i? geen ütoaab op 9tarben/ baar men ljnntmaeH>
lien mag/ en ^al baarom t}ier namaals tjet laan ban 5ïjn

i^erraberpe/ een onennbige ïfelfcöe glorie toesen»

^^ m 5 De
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De Zediglieyd die baard geneugt,

Zy is ai vry een hooge Deugd.

V\73!e öat sön O^Eïaolie met ecu ^ebige l^anbtlin^e öe^
^ ftlecb / öat t^^ een ftigtingc boo? een gantfdje 6e^
mecnte. %\\t ^Bcnfc^cn paffen .secr tacï be «^^eiijjb ban
gebijlie^èib ; maar insonbeiiiejab üie gccne/ bie öe s^öig^

genb anbcresuiïcnïeei'en; öeenbetmaningeFianBnüran*
tig öelncgen afé ï)et ïeben scïbe : ^cljaon bat ymanb
keren enbe bermanen iianbè met snui een iieffeüjliö^iib/

aïö of Ijp een Cngeï npt ben i^cmeï biaare / enbe 5Ö«
ïebcn bat is eröcriijft / 50 3aï bog aï get ^^t\\ boa: ö^t

Viluabc leben om berre gcftooten bierben. ï^ieram Iftejcft
'

een ybcr tod toe te sten / bat öu geen €rgerniffc boo?

5tjn leben en beroo,:5aafïe ; toant ijöe grootcr bat \^t\\

^erfoon \i / fioe aanftooteïijHcr bat ooü be €rgerniffe

511 ; toant toie beeï betioutot i^ / ban \x\z sal oail beeï

ge-eiifi;l}tto.erben. Luce 12: 48.

Godts Woord te drayea na zijn zin.

Daar lleeken groote Zöliden in.

GcDbté 2i:>oo:b nnt te ïeggen en te baatten na 5ijn ïicïie*

ben/ bat t^ een grutoeïijfte ^onbe : toanncer een

^^enfcge be ïf . .^cg2iftuure naar stjn goebbunlten enbe
manier ban ïebcii / ató met geneugte/ tot sijnen boo?*

beeï toeet uut te leggen / bat toiï een groote page öe=^

öiebcn. i^et m bao:toaar een seer groote flcntigïjcpb/

bie t;et 3Bao?b be;? ï^eeren bia-ben geen enbe toeber b:aucu/
5anber agterbenfee'n / eben aïft of ben ^'utöeur grmtfclj

niet ontsaggciijri en toaar / bic nogtan^ met een jafoer-

fcffcn pbcr niet nngeflraft sal laten/ W sön Jl^oo:bafte

5^aame mi^'ïtjupïit. Exod. 20.

Wanneer als Godt den Menfch verlaat.

Wat baat den Menfch dan al zijn Staat.

(^Ce^eïijfte gobaarbiggeub gaat berre öcrben be ll^ae^
^^ reïbse/ enbsi^'ocïiechgraate^nbebaa^Öet^aH^

5C'
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^tix^t trc^ ^Jrcrcn* ^c 5l'>aa*eïtifcöe Ijabnaitioöctitr

ftcftaar \\\ tcübcïijfte opncïiïasentFieyb / 't 5H in ïücctim^

j0[E/ trnt55nib nibc ijoagmact! ücjt ICctren?? / uf bJrrge^

Jijfte : maar öc a3EcftdjjfiE IjaUaarDigljimb / Itctreft ooft

(i^ccilcïijfte Baafien, ^002 ren cöeeftefijfie Ijül'aarbio^

' fiepb maql Si'öam imt ben J^arabijse / enbe Ijeeft ben
t^}y^\x abcc aïïe .ïl^enfdjen oe&:aor. Gen. 1 : 23. Il^ant

gp Itïïïbe fijnen ^diejjper nefijh tiie.sen» ^oo; (2?cefre^

ïïjfte IjaliaarbigÖenb üeröeft ben .in^enfcfie ïiein seibcn/

enbe öeeïb ïjciii in beet oi'oote ^aafien, o^^oü&el ble

lieeïe^S-anben te ttalien gaat; luant bat ben onecgtbeer^

ti^tii/ niet ben regtbeerbigen (ï5abt/ Jjem toiï bcrgeiij^

ften/ bat i^ een baiöai-ifcfie ra ftrafUiaarbrge ^anbe*

De Morgcn-fter die onsbefcheynd, ^

h 't Eeuwig Ligt, dat noyt verdweynd.

\T72e be ^unfterni^ öeniinb/ bie taanbeïb in be ^up^
^ fterniiTe: maar tiit ftct 3Cïgt ïief öeeft/ bie^aïmöct
HCïgt Innndeien. ^et 3£igt öcfft geen genieenfdjap nrct

be ir^nnftemiffe/ bc ^i^nufterniffe Ijeeft ijet i:igt m\i niet

fiegreeyen* (De ïtinberen be^ iigts bie luanbeïen in l^m
fCCigte / geïijft ak^ gaae öcraepinge betaainb / tnant be

^agt tk Va boo^iju/ ben o^agbie ilaangeftomen/ enbe

be -Ji^^anne ber gcregtlgi)epb ip apgeftaan. Wd ^aïig i4

ÏM I ^k ban be;e ^onnc met sijn gulbe .^traalen aïja

liia:b berïigt / bat gu afie Jl^aereïbfdje bunfteenirfcn 30ciit

te biieben/ op bxit s'ijn ^iieïe geen ^djiiib:eufee boo: be

banued]eub beö 3^agtï? Dp eenigé üïinbe ïüippen ban
ÏH^ciiuftigöeiïb en ftame te ïijben»

De Geeftelijke Eerbaadieyd,
. Den Menfch tot aile Deu^i-'den Icyd.

/^€en fdjoonber Cieraab ftebinb menbi?be.ïiBenfcgen/
^^ ai»i Ceröaadjeub ; onbeu aïïe imrterïijÉrc ^eugben
m\xni 50 ban untaï|een^die onberaüc bloemen/ nibe

j&ïinfti geïijï! be^^anne» ï)ieram 3a lüeetr oal^ msonbcr*
Bepöi
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geut! bC3C beiigb 50 goag gerei:omitianter& aan bt
=D^aulucn : iuaiit gac öat een saafi gcbaaiïrjftci: i^/ goc
öat men sijn J^aaftcn öaar baa? te emftigennaetluaar*
fcöaulnen» ^e fcöaangeiiti ban een l^joutae boet ïigt

een ^ttit fi^anben in antugtigc %i\^m : baaram Cer^
fiaarljcpb bienb bno^aï öp een fdjoane» 3n aïïe geïe^

öentljeben ii be Cerftaargepb p.^flscïöft / Cerbaai* in 't

fpjeeiien/ €erïjaar in 't €eten en t2^,:inïten / Cerfiaarin
ganbci en taanbeï / bat \i ïaffelijft Uao? be ^iBenfcgen/
i^nbe fiegaageUjü baa? ben ^ïmagtigen»

Uyt alles wat men ziet omtrent,
Men Godes Magt en Wond'ren kend.

O^l^ber aïïe (Cejib-berb?nben ii beje be üefte/ enbe be

p:ofgteiij!xfl:c : teneèrften/ bat nienmiber^acftt/
ftae bJonöcdijl! en seïbsaam bat aïïe bingen in beJBaerdb,
boD^t fiomen / be ^ïoempje? ap ben a^eïbe / be ^aa*
men in ben Jéaube / be blicgcnbe ^ogeïtje^ onber ben
i|émeï / be staemmenbe ©iffcÖJ^n in be ^ee / be ^en*
fcgen boa? een teyb op ber barben / gae bat get aïïe^

taeibgebaebenbeonberöauben» ffilentbieeben/ bat men
gebuurig met inbienbige enbe a3eeP:eïi3fte oberbenfiinge

na fpcurb/ om regt te ftennen ben 9llïmagtigen ^écljcp^

per / ^\t get aïïcs 50 toonberüaailijft in o?b?e fjeeft ge*

fcgapen / tiit aïïe (a£eyb-berb,:uben betre ober treffen / en*

be epnbdrjï! ben .ïlScnfcöe een ooj^aaf! aanö:engcn / om
ben b^ienbeïrjftcn ^cöcpper boo? alle sijne toeibaben te

!Q[oben en te ^anïien.

Een lilBg Menfch vol fclioone praat.

Zijn Naallen, eer hy 't weet, verraad.

T/Sienbeïp te fp^eeïten/ en anber^ te meenen/ bat i^

^ eengcbepné^be^eb^iegeriue* o^d^! goebeeïetoerben
boa; tm fcöerin ban ?^,2ienbfc8ap beb?agen / W ijaar

bertcmibien fteïïenopecnbaienbelrjft^angesigte/ oïiber

bccle
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beeïc Cbc 0orbc iintricnaincn/ \x\t een öiiftüclblCof tcccr^

^19 syn) 5ict niErt öit gcfdjicbcu / öic met ren fdjuanc
ij:aat: fijnen ^aaften ttiect te papen / maar een anbccc
meninge tjetiücn aï^^ sp met Ijaare IPaaiben te üennrn
geben ; toelfie.grabe enbe beeagteïijfie foute 5a in ht^t
fieti;oefbe Ceutoe \i 000,2 gefi^often/ bat üpna aiïe^an
fcgiér fïan bepnsen / solneïaï^be ftcfte/ enbemeteeu
fcgepn ban ^^ienbfcöaji gaarfemincnöeöeïyen/ ïjcttoel*

\xt boo:&aben jijn ban een berbetffeïpen onbergang»

Geen Rijke Schat, nog Geld of Goed,
De Poort des Hemels open doet.

Rtifi te Bijn in 6obt/ bat i^ een ^cöat boo: be %\t{t/

im ïieffeïrjft enbe geruftig \i ö^t boo^ een a?obsaïig

^erifcö^/ batöna^eefteïijftJ^tjlnö* 3^ca5eefteïijt!efiijft^

bom bie ïenb ben ^cnfcjjeop 3ulft eentoeg aan/ inien!*

epnbe bat be ülemelfcge l^jeugbe paalt ; baaroin seub
ben ^poileï j^auiuï^/ ColoU'. 3: 2. be5a:gt bat ftoben

\il en met bat op bet SCarben i^. O^cB ! batbe^ed^ecfte^

iijfte ïiijltbom tael ter i|erten üiierbe genomen / beeïe

50Uben ooft met ben 5Cpofteï :l^auïi seggcn : gfiagtegct
aïïe^ boo: b?eïi enbe fdjaöe te taesen / om Cl):i|1nm te

gebJinnen ; ja ^oubcn beeï ïieber met Petrus \ytl aile»?

berïaten/ om be taeerbigöepb ban ijaarén ^aïigmalier/
toien^ bergeïbinge saï taesen ben fcöaonen ï^emeï \^\tt

öoben/ Mare. 10: 30.

't Fenijn der Tong is wonder fel

;

Het doet geen Menfch op Aarden wel.

TJCt \i ern oub Jip:eeft-b:too:tï/ ïfeu^ ban 3il^onb en
*^^ ^Crontabani^anben/ bie mag ga^m boo: alle ^lan^
bem €nbe tueberom : i|oo,2b / siet / sluijgt en ber*
b^aagt/ nötaeetniemanbtaatgu jaagt. ïfeti^eenCljji^

fïüijft tueirfi / bat men sijn fflonge bebtai'ngt/ tv^t tot

gcm
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rïccn Mipj,tcrniie pelreiib/ tuant baar ftaat Prov. c;o:
;^.

Bet 15 öcn Jll^an cm eere l^an öen tlaïft tcliïplicn : made
tic gccrnc fttjben / stjn altemaaï batten» Prov. 15 : 4.

€cn genï^atiie (^onge ié een "i^aani öc^ \€ütv4 1 niaac

mi baïfcljE &cb2aeft tiat rjemacb» Sl'ïïc oacöc saticn fïun^

n?n gcinfccteerö luo^tnen bao^ gct fcinjn bcr (Cangc.

€cn öeugt^aam .ïBenfcge.ftan boa: een ïailcrcntic ^on^
lic aï 5ijn gocöc .f^aatnc (tnc gcm bccï ]lia|l;c!ijfïi:r \$ aï^

Saub) bcrïïcscn / ftganbc cnöc KCcugcntaaï .^t o^ bc

ïartcucnbc ^ongc/ liiaar tiao: öjï 59» dlaaftcii ban ^ijn

Eei*c ficroafL S^0o:liiaar bit ^niöagt en paft geen frgt

C8:iften; taant gaar 3Bunt tit 3n fTaan/ i^bauccn
faalfcö fnbc &cb^icgcïtjti %my..

't Is dikmaal niet gelijk het fdieynd

:

Maar als men in der daad beveynd.

\%i men aansict bc glorie ban ^t SBacrcïb/ aï l^ct
^^^ fcijaanc / aï Ijet hcrmaaMijftc / aï iytt geene bat
onber bc ^onnc i^ / Ijaar gebaantc ié in aïïc becïen ^;a

ïieffeïp/ cntic^n ïiftigamaansicn/ batljctfiiiennb/ ja

ren ï?cmeï op bcr barben tt sijn* Cfct i^bao:lifaar ooli

een 5ccr uütjïceltcnb cnbc gccrïp Wn.il/ Jjct tocHi Idu
met onsc omogen aanfcgouten/ gcïfjr{inaïïcnbc5cnnnt==

munt \xt grootc ^ogcntïiciib be^ èCïmagtigcn ^diep^
pcr^ / 50 ïccrb (6 Mtn\ti^t\~) ïjicr unt / bat boo,: bc Wx\p

' gcpb beft teïlicii ^ct}cppcrf / alle bC5c igccrïijiVJienb met
ren gïant^ ban nietigïjciib i^ üclxfccb/ cnbc boojïfn gaat
ai^ een fcöabutac : maar bat gp tragt na bc onbcrbcrf=*

fcïyliC fctjoongcpb gier öobcn»

Wanneer men 't Kwaad voor oogcn ziet.

Met regt men voor het Kwaad dan vlied.

* fTjr^nnccr tt ^^cnfcgcn tt afgrijffcïiji^c tormenten bait
,'^ tt ^tiit ftonbcn opcnöaarïgït aanfcöoutacn / goc
bcrfcöiiMjcïijiè bat tt ^oti tt^ ^fgronb^ i? / cnbc taat een

onbcrb:agcïnttc ^^nt ba£fr moctgcïcbcn tacrben: booj*
,'toaat fctsoubc^cn-afMc raaaïtcn/ ombciJl^acrcïbfcijc

^taat-
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jgtaat-jitffeiV \y\t ^a bccï Moaft/ ünnict atónietfniürtc

laanb / ijctjoa: te öcbcn» ï^ct saiibe baic "x:-icini ban
ijet lTri*0ari!kïijiiiC aftccftficn/ tnantnicnmnb.;aiibc0rcrn

tci ^riuiiaft iit^an / traar luennngc bcr <é^^tw ciibe

liiicrfinioé öct (Cantren \i. (D fcö:ifiiieïijr{c ï^ïadt.sc ! ^\z

dft feu gcm sctbeit üicï mag imagnicereii / 'cnbe aï^ ttw

^"^M^xX Uoa: Ijem fteïïcn/ op bat üe ^anbc tat giTncc
tcub b£ Dbcröanb en neme: maar boa? een fcïj^ili anber
bc a^artsoïen lU0:b gdjauben»

Geen boozer Kwaad is oyt i2;elioord

,

Als fpotten met Godts Hey'iig Woord.

T\<^\\ ^pojTcï .^etm^ ^ejib/ 2 Petri 3. ^at \\\ befaat^
-^-^ fte ^agen .snften .^potter^ op (taan/ \s\t nafjaat
t^^zw ïtegeêriijftgeben sullen toanbcïcn / enbe seggen

:

tnaae \i be üeïöfte fijner tac-ftamftc ? Inant lian bat be
^aöetl nntjlapcn ixswl \y%\t^sSz buig aiix ban ben J&e^

ninnc bee .^cgeppirige aan, .^^aae üiannece men \tl op
%ti berbolg/ 5a saï ttcbonben bojben / batter gcfcö:e^

ben ftaat: ^at be SCarbe tua:b geFiauben totbenï^iiêre
In ben l^ag bc^ ai)o:beeïs / en be beiberbinge bcr ^i^ob^

bdooser ^l^enfeöen. 03» fcfjiifiMpe tn^t beftiaaglöFte

Saaftc! biaar 3al ben moettaiüige^-onbaae ban bïugten;
iuanneer Jaae bien ^ag saï ftomen bebeMien ^ naar
bat s? afte ^002 ben Ï3^ierfcljaare Cö?i)T:ï plien moeten
berfcgennen / om loan na gaarc boose Jl^ceften te ont^
fangen»

Een Menfclie, die Godzalig leeft.

Veel Geeltclijke deugden heeft.

"C €n (i5eefl:eïiïï! ^rfoon \y[t moet ooft berderb tnesen
^^ met o^LTfrcïiJfif beugfcen ; be C>ee(lelfjlic beugben
bic lie&öcn een groot anberfeQeiïb met be iUi>aereïbfcöe;

ren jn^cnfcge üah be il^aercïbfcïie bcugben tocï ocffenen/

Sonbcc bat bc 6crftclpe baar onber srjn niaar nmanti
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txt 6eeftc!ijft ïceft / en liau sonöcr öe ïi^acreïbfdjc bcitg*

fcen niet 3ijn / taant \\\ öe oeffeninge öcr ^obsaiiöÖPiö
ijeftaan aiicdeu öeuojben / niet eene uptgcsonbèrö. Wt
'23urgerïiiïic brugben bie grüüen txïy^ be ï^cubencn/ aï^

^auïu^ 5Ctib / Kom. 2:14. ty\t bE Wti ban J^^atimrcn

baeii/ maar gcfcfttcb upt Ecn pbcïc glaric ban cugcn löCof»

©e (èüctl;eïijf!c beugben bat ii een cier^EÏ ban get(!5cïaa^

bc : aï toat öceftcïijftErbaij^è gcbaan toa2b bat gefcbirb

uut bm a3daabc en bdo: ijet ^cioobe, a?Eeftdijït ICief

geböen/ a^EciteïïjfiïtcgtbEEfbig.^ijn/ ^eeftcïijftE ^agt^
mocbigi^Etrb tE gebzuplicn/ enbe 30 baa:t|^/ batsictaï^

\ti op IjEt EpnbE ban ftüt ^ElaobE/ op ben ^EïoanbEc/
bïE fiet u|.it genabe met Ccutaige é\mt sai bcrgeïben»

Ey lieve Vriend, eer datje gaat.

Op 't lell: u dog bewegen laat.

Wwenneet aï^ een ^enfcBe be 31!>aerEïb ïange jfaareit

geeft gcbienb/ en taerb ennbeïijti boazbeeïöetaeeg^

rebenen baar toe bermaanb / bat Iju be ^0a'iljeub Iniï

bedaten / en feeren gent tot un beter ïeben/ hit moet
(5a öïï bEgecrt ^alig te toerben) met öal^-fterft baar te^

gen oppoieeren / jiog be goebe ^^ermaninge bertoer-^

pen/ maar getairtig consenteren/ en seggen metpaulo/
Actrir. 9: 6. i^eere / toat taiïb gu bat ift sal boen > en
^^oelien met een buerigöeub be^ ï^erten / boo: ben a3e*

ïoobe / in aïïe (^dbsafige^beugben te taanbeïeri / ;o ^aï

baar op boïgen een ontnanfteïöaare goope / Ut ató een

Sufter ber hielen biesen ^^l €en Ijoope bie niet be^

fegaamb en maaftt / Rom. 5. 3Bant baar i^ geen W^tt^

öoEmeniffe in ^m geenen bic na ben o^eeft luanbeïEn/
Rom. 8: i €nbe ^alig 5ijn 5ïï/ Ut Ö^t U^oo:b 6obt^
gooren/ enbe bat öchiaarem daarom 50 i^ftét eenseet
iiobine en p:afijteïijfte saaftc / op een goebe en i^aïige raaö
te consenteèren : toant get ftan ttn €t\x\Si\^t taelbaarb .

tioo^ iti ^ttïza genabe bcroo,:5aften.

't Gaat
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't Gaat haaft tot niet, 't zy vreugd of druk.
Een zalig Eynd' is groot geluk,

(TJ^cn ouaater geïuft/ nog incnrber Öijftbomftanbaa?
^^ reu jncnfiije imröcbanöcn liicröcn/ öan öat ijy ge^
ïuffliig cnbe liaaif^jacöig \i \\\ 't luerfi ban syne ^alig^
Öeub. ÏJemel cnbe 5taröc saï licr,gaan : maar bat JDoö^ö
be^ ÏJecmi blijft in bet Ccubiigljcpb. vI^Eïjaopc/ biebe
JBaetetb geeft / neemt een eynbe : maar be Ijaope ^vt

a3ec|l:chjr! i^/ en maaftt niemanb fiefcgaamb/ taant 511

geeft een ejinbe bie seïiei' \i. 3^et groatftc geïuli bat ï§
een 3a(ig eynbc. JDcïgeïulisaïïg \i bc^^enfcge/ bic uyt
bit tegcnto0a,:bige 5^aï ber ^raancn Cbaar mets bcften=^

big \f) bertreftt / enbe boa?3ien \i met een ^cefteiijfte

^cökt / met ben taelften \y^ boa? be i^ierfcljaar en bc
^gjaon (ï3abté saï berfdjepnen/ enbe aïé ban bcreierbi^

met bat regte ^?upï0ft^-iiïeeb. o^eïuftfeig sijn sulïte/

taant ben ^ag be^ ^aob^ gaat beter ip ban ben ^ag
gaarer 6eb0O2te/ tot taien gier na saï gefp^olien taer^»

ben/ met een ïieffelijl^eStemme/ IMatth. 25 : 34. ïtomt
gn a3e3egenbe mijn^ l^aber^/ fiesit bat^toninkijfte ber
i|eerïglVöeïib/ bat u berepb \i ban ben beginne ber Jl^ac^

reïb / enbe suïïen geltroonb taerben met \x\t €eutaige
^^uuïofté firoon / taien?^ cieraab in Ceutaigïjetib niet

en saï bergaan. ^it gun oné aï te samen ben llïmagtige
enbe a^nejmbige 0egeerber tot söner eeren/ Amen.

ja n • Eeni»



Eentge aandagtige Liedekens.

Voorgefield,

In Gebeden en Dank-zeggingen,

Dank-zegginge voor de Scheppingc, .

Wat Aarde is , tot Aarde keerd

;

O Aarden-vat! u Brosheyd leerd.?,

Stem : 9 Pfahn,

fÊiin ^Efcfiapen nog ont <0efioorEn/

%^ u ;5eïf^ €cutoïg uytberftoarcn.

2. Stft ^itr n aan ujtt "i ]|erten-0r0nti/

2ft ïODbe u niet %\t\ m ^onb/

,

3jft taiï u tranÏTten cnbe teren /
1^00? n iPeïbaben/ i^eee ber peeren.

3* ^at gn ben l^emei §el&t öerejib/

^e ${arbe niet gaar Cierïtjftgenb/

5^e ^on en 4Baan 'tlQCigt Ijeöt gegeben/
Cn aïïe^ onberFfoub in 't HCeiien.

4. il iBijöljcnb! bie get ai regeerb/

ït^crb Ceiitóigïfjft ban nip ge-eerb ^

IBant gu ai u t6efc§apen iéerfien

O^nbcröoub/ gdijli men iian incrïieiL

5« a5ali banïf \\i n mijn i^eer/ mijn ^obt/
^at gu öe ?l'arb' boo: n ^cbob/
€n aiieé/ ijeöt tot bienft berüanben/
$(!an ben fterflijik .IX^enfeg baï ^^onben*

6. jcBaar boben al mijn ^cgepper gaeb/'

3P& loof en bantï u met uotmoeb?
©at
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^tït 0n {p ^ta\^ inu gefit na tucnfclje

<Defcï|apcn/ tot ccn ucco'lijft ^X^cnfcöc*

/ 4^a utaV ö ï^culig €bm-fiaiti I

^Att ban öet öammc ^ec rrctccïb/

^Etaaarö dii^ ^icï en Ilioöaatm '^v^\ytl

"^iyt gu mp tot get KCigt gcïeuöe»

8, é ^tu ! mijn inerte fp:cef{t izti fiïp/

a3:oot \i u Jl^anöcrtaaif aati nm/
3?at 011 niet ïn mrjn .4BoctiEi*^ Eöbc/
O^ntcpbig nip gefit ïaten fifijbe.

9, i>at ift niet gantfcg fierooft ban ^in/

53lmb/ Jitom/ nog ^oof gcfioaren fiim

4.^00 poriber 2ieï/ l^crfïanb nog galicn/

O^Ienbig/ aï^ get IDee tot ^ïaben.
10, il^ie fian sijn U^onbertaerft berftaan?

W\t ïian in 6obt^ secreeten gaan ?

J13^ie iian srjn baben al upt fpuTftcnT

J^iemanb/ 't saï on^ aan magt ontfi^eefien*

11, %\ fton ift w tot besei* tijö

^iet ïoben aï^ gn taeeitrig spt/
gït sal baarom nïct ftiïïe ^tarjgen/

^^aar boen na ift genaab' bcrftrijgen,

12, ^0 lang at^ inrjn ^übem saï gaan/
€n aï5 mtjn omogen open flaan/
^aï niijn ^ong/ \x\z gn gefit gegeben
H p^üscn/ 50 lange afê 'ft ïeben.

13, €n seggen ^eer in €eiitoiggepb/
(J3eiaaft su utiie jBajeiTept/
Jfft banft ben ï|eeu bol ban genaben/
3,ft p^rjé gem in sijn groote baben,

14, ^ï 't geene taaf gier $l!bent geeft/
•3ri luat op SCaiben roerb en ïeeft/

,

l^at moet ben i^eere b?oeg en fpabcn/
3i^of-5ingen boai al sijn taelbaben.

s45 n 2 Ge-
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GEBED.
Om vcrgevinge der jonden.

Wanneer als uyt genaad' de Zonden zijn vergeven.
Dan kan den Menfch geruft, verheugt en vrolijk leven,

>Stem : Al wat men hier , &c. Of: De Engelfche Fortuyn»

Oïöfer mijn öobt i mijn ^onöcn 5#n jerr groot /

jDoo? Il cplaas ! ontelbaar naakt en bloot /

J©ant ban ber ïe»9b ï)cb ih u U^ct berfmaaö

:

jn^ite in mijn jDiecfrö niet tooonb als alle hinaab.
ï©ic merkt {^ C?eer !) hoe öikinaal bat ÖP blwaalb

/

ï^oe menigiüetföet STonbig l^rrte faalb.

It^oo? u alteen b£hrn ik mgn JTaiebaab /

<^ cepnc öobt ! W ^onb' en .^cöanben [jaat.

J^ooz u öeb ik jeer jamnterlgk miöbaan /

CDilb in *t vSeregt met mp (O C^eer
!

) nier gaan / r

löant '0 MmSt^m Cfert 10 bol ban bnuflcrnis /
*

iSeen menfcö op ^arb' boo? ti regtbretbig 10.

IBiib gp be 2onb* toe ceehcnenljoo^ujaar /

Geen ^onbig .ïUienfci) op 'barben bno2 nog naar /
ï?anboo2 11 flaan / nog fp:eeken ale beöoo^b?
3Ccl) ! acb '. niet een / op ©up;eiiö niet een a^oojb.

<© boo?c S^onb' / © |c[)2ikfeciöt^f ©loek /

5Dic one bebiekt alB i%n onrepnc ©oek /

i©P 5gn maar flank / al on0 öcregtrgöcpïi /

50 niet als ©2ek boo? ubjc fHaaleHept.

3)k 3iigt en treur / ontfermt 11 ober mijn /

Saat mpn Misbaab bp n bergeben 3^n /

jSKaakt mp bog repn / en fct)elD myii 2:ouben kUjgb /

<0m iito'0 iflaamslMil mgn bzoebig Q^ert bccbigb»

<©ctj C9eer ! Uieeft mp genabig / en geneefl

HSijn kranke 2iel / bie broj n io bcb^eeft /

ak ben benautot / be 2onb' tjeefr mp bcrlepb /

<^*6obt! gtbenf?ta«inii*3arniöertigöcpb.

5^üet loeg / bergceft be Eoaben mguer ïcugb /

<5clepr.et niP boo? licfb' iH bjaare beugb /

öebenkt bat Iuj ban ©leefct) en ^ioebejön/
.^legte als een uainb / een ko?te 2onne-fc[jijt^»

.^tojt uluen (Coo^n nog u berbolgentöfpö
l^iet ober mp / «aar u fiegtbeerbigljcpb /

l^cer goebertier / ikroemugrootebaab/
4öici on5e UPecfe : maar alUs iipt gena^b.

0P



Gebeden en Dahk-zeggin§eti, ip^

^p 5nt ingn troofl / mijn torblngt in öe naoö /

<0 öoöes Zoon '. u linöfn ?n n >c?ooo /

Otït laaft mijn 2icl / n uPrgcOojtc *BIocti /

ï?fr Èonbig 0?crt öc STonb* lirgeben tiott,

•©p Dejc t)Oop ih 5^a!igt)fpD Uerüjagt /

<rn roep tot ii niet 2iel en grttitlcfic hragt /

i^frgeeft n Dolk / ^hAx 2"onl)Cii bog beDcftt /

<0p Dat u 'ï'^initi mag Utien onbehicht.

<5ceft oat nign O^rrt niet meec en ?u berfcöjiht /

jlHaar bJOlöH ie / en na ben iBer (T bèrbtuiftt.

jncrint üjfg Dan nm ()et S'on^Jig ftiu^iab /?engn /

.met al l^et geen bat mag nerboigcn jijn.

iDant t^ctr / gu ;gt barmöei tig / u il gcnaab* /

^n u ie ï^eccbErgebmg ban ört hiuaab

:

ii»frj)oozb mgn (Tem / mgn ^cheppfc luccfl niet (lil /

Beemt iiio Dag aan om Jefii ^\^i\\1\ lüil.

GEBED,
0/7? ^^ onderhoudinge der Chrijielijkc Kerke-.

Het Laiid in Zegen overvloeyd.
Daar Godes Kerk in Vreede bloeydi

ISterji: Pfahn 24.

O lüaiJn g»cï)ep})er öcoot ban toaar* I,ant ftct niet te g»'onbe oaan /

Den .' jiBaa'- aiiSonbetofEglijh ftaan /

5S)re [)icr 0002 u fl^oojb fn «örrfl / €3p Den è:onD-ilEcn ' Daar t op boutot!

J

<Sfn <6emccnte op Der JtarDcn «Bn üan igertcn ü.ilt tiercroutoet.

l^rbt öfrgaöcrD / Dte u bjefft j ïöD n ilf f^iih «;anK!jc't;n hceren

l^ecr IhïSiDumc-ootmort/ f^oron^/ tóreröieccuiuig leeft/

't JCrtncboophcnbnitanXiDoet/ <©«i5oDtZcban(j' boleeren/
^ai u £03o?D beeft aaiiacnomen/ Wtoen iBdnftoU toasfoom geeft /

«rn b£ ïöaamepD beeft brhomcn. ©ie n bebe lif gtcr-b'inD
0ouDDogbpDerepnc3leerc/ jeelfS op JïacDcn beeft geplant/

,

25p'ircgtgeb:iiphboogbaiitoaarD/ Üiaaaht &aar bJugtbaar / Ööhln^eijg*
iatorr tnfti-ümg (

<B t^eere
!

;

öi n /

Utoe IiebE i.'ie'H öt; r op 2Cflrb / »l£f een iufHjof Uoi ban b?maöen.
s^at nog 55jpbrl / ©oo ü of Jgel

/

i^cemt ben ^cIjUö €> i^eèr m l?antjen

'

j!^oa geen anöer boos gehtoel/ <Bn befcbennr bet ii^aöcrlano /

Sn Dteci D2ocbc Ere bol Baiircn / ©at ons' niemand brengt tot fcöanöen /

^^tmmcrmrer baat homt bcstoaarerf. J^og geen anDer Her r en plant /

l^oeD u ê>cb!phen boo? öe (6olbea '^at biec gcrn iCfgoöerp /

Ban Cc tooefie -Zit jcec ffout / 3i^oo2 n tepne «J^ogen 5p /

?5at \in niet en \uojd bcDoiben ^aar n lieüe u^oo?D iriaa Haten/
©öo^ De Sigaren mentgfout , ^ «€n ontf (jgeutolg onDerrigcrn.

45 n 3" • ^•'^
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©^ct bo8 Bpffanö ^eer Der Iteerrn A <© mijn ZflligmaHer joet

!

3tfln u 3LtPf-bemltiDc -^ nn ö

;

ftornt octtrooft onïf / en öeboeö /
I©flD ue boosfbcpö ban Ijaar toemn/ Wtoe «ilbJlftenöcpö op aaröm/
SBIuft bet iiemeiö-ljQi ntPt uot. <ï5)i mtjntionlig groot öan luaarden.
SlUai ong op Deeg D?ofop 3Carö iaat De l^oojten ban Der treilen /
HlrepD jijn met u gepaarö / |5og öet ©per / of igelfcbe-pön /
't Co?tel-Diipf.ien / Dat u p2ö5Ct / U «Gemepnte niinmer htoellen/
il aanbtü en eer öetoiJscr. Boq öaar obcrtoeiotg 5i)n.
<©n5c a:i.sDaaü tut(D bergeben / ï©ecfl met onS in afier 1000Ö/

<^ mon <öolit ! bol b?ienDM9iit)epO j 2Blóftbpon^totiuDe©ooö/
laat on-J nitt Ui 2 nörn fneofn / ÜDllö onö ntinmcrmrcc Bcfcöamen/
I©Qnt flp öebi aenaaö' öcrepö. ^m u itcbe goanj^ ü)il / «men.

Gebed voor de Dienaars des Goddelijicen Woords.

Wanneer ah Godt zijn Kerk zijn goedheyd •ivil betoonen

,

Zo zal by zijn Gemeent' met zuyvrc Leeraars Krooncn,

Stem : Zal ik nog langer met lieete Tranen. ^

A HCmagriö 6obt lioï i^e|i( en '^tm'^-f
'^^ ^eiïïceö met i^ccilijltljcpb en €cr/
KCaat ong <ï5cölö u öag üetoeöcn /

^00^ SEcfum Cö?ïftum onsen ÏJeeiV
3i)ie an^ al t'saam/ %\\ sijncn .ï^aam/
^eer goctiis Ijeüt beeöaonnö toe gesenb/
<0 (!3;oate #o^ft boï ban ^annljeftigtjeyti,

i|et ii lieeriee^ aï taat toji planten/
^enb öjt in uUie Clj,:i|'tenf|ciiti

o^pregte ^ienaai*^ eii €>e5anten/
SJ^ien^ leer bat on^ ben ïPeri bcreyb/
^00: ^:uH en ïiruysV ^Qa 't i^emeïs-ljuripV

^ebbgtigt Ijaar met (Dobbelijlt èerftanb;^
^eeft bat ben a3eeft mag nemen b'oberganb»

^at 5n n iDoa,2b on| legt berlïlaren/

^ J^iet bali'clj boo: apgetï:onlttE fcüïjn/

f^aau .j§djaapifén^ boo^ ben !3[oaf iretaaren/

t^oo? 'r i^elfiije-bïieï: bol fmert en pijli.

HCaat \}tt gcljoo:/ €>\\i sijn een fpoo,:/

a5ee(t boo: 't gegoo: 't (Öeioof srjn bolle firagt

;

J^ermit^ 'i ^^eloof tueit boo2 't gcgoo^ geö^agt
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^cnb obcraï naar w üegagcn/
<D 30ct en traoftdijftc a3abt

!

a5etrautac ï^crtitr^/ tie ïiaar bragcn
Oprciu en É>^oani na n èeliati/

^^et üeügb ücftïeeö/ Mitt ftmf nog tn:ceb /

^ie 000,2 u 6eef| en ïiebe a?otilijft i)Doa?b/
ïiX ^djaapften^ teer/ 30 taepbcn aïit 't ljieljoo:ti,

©at aïtoo? tot u ï^eivfge eeren

il ill>o0^b 0)j[ 5llarb' bcrftünbirtt teut/
€rt'bat bc ^-onbaar^ gaar üeVteercn /

iïF>o0^ een öerouUi/ öoetbeerbig l^eit/

^cit slnaiiiien Mtx\\t\y/ ^m u na tuenfcft

a3cfteriit \\\ noob/ in ïtrujiii en tcgcnfpacb/
€n 5ijn getrooft luat fiaar t^t il^aeueïb boet»

^at 0oft be J>cöapen mogen Ijoarcn

^c ftemnie ban gaae l^erber^ gocb/
^at 5p gebnurig mogen (ïooren

^e^ -^atan^JSrjïi/ bat öoo^ ge]6:oeb /
€n bat geen fitnaab/ Sn raab nog baab/
^n b'i^eibeté taeib gesinb of baai toe ilreïtt/

o^jli bat Ijet niemanb ban 't (öeïoof en trefit,

0^ (6obt boï ban ^armljettigfiebcn l "

€\\ senb bog nimmermeer in 't ftaiib/

vDm onse fno onbanUbaarljeben /

€en ïfonger/ bie be ^iel af-ü:anb/
o^m bat n JPoo2b/ ^itt luevb geljoü:b:

<D i^eer! u IDoiti boo? b'#unriing bag beltiaarb/

Wit "t al berteerb/ en 't ^cljaaplten niet en fpaarö^

MORGEN- GBBED.
Gee?2 zoeter h/fl,Ahvreed' en ruft^CMenfchlivil dit hedenkeii,

BidGodtr met vlijt^Dat hy altijdJUvreecren ruft ivilfchenken.

Stem: 8 Pfalm,

H€er utaen 5f5aam moet o^eftenebijb toefen /
il a^obbeïijfte firagt ^eer goog gep2e;en /

4i^ n 4
' ' ï^to
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IIW gronbeïoose ^armgertiööenb/
5^iE niact geïoaft 5ijn in öeu ^eutaiggcuti»

Jï^ant gti ö^öt my Mtiaarö boaj u genabe/
Cu na tren 4>ee)l: berfteiftt met u tDdbabe/

^Bijn üigöaam fteöt g|a li^ecb' en ti\]t öerepb/

€n mji öcljaeb boo? beeïe sliiarlgötyb.

q^ii fieöt mp anber u Meug'ïcn genomtn/
(öeen lecb nog bjacfgepb ï^ niji toe-gclionien/

€^l\ gefit mji beje l^agt gc^önb gefpaatb/
'

€n boa^ bc^ ©panb? iiftigöepb betoaatb»

daarom toiï iü u aïtevrb €ee öetaij5en/

Miin Jl^mib Ut 531 u gaebgejib Ceultiig p^mtn/
Mijn ^ieï bic gal ((ê i^tnl) roemen aïterib

iXto' Baam/ bie ï^eyïig i^ ü:ceb cnbe taijb»

iX goebgenb 5aï iii nnmneimeer bergeeten/

ïX graatc TCicfb' en ftan ifi niet af mecten:

i^cee ïaat mijn KCof-sang u bog toêï beljagen/

^ic iii be^ jBo^gen^ u te baarcn b:agen»

3'ii racji tot u met mijn gantfclje gemoebe/
W\i\i mu öoii öwyben bcscn ^ag üeljacbe/

^enb uut u liebe Cng'ïcn/ \m fictoaarb

^^a ^ieï en ICiggaam repn en oiibestnaarb.

(Den boasen l^panb biab bit ban niii fieeren/

3tÖijn :i|)ïeefc9 en ^ïaeb ten beften 5a regeeren/

5E>at if! tot ^onbe niet en tiio:b berieub/

Cn u bertoa;:n boa: mijne ybettjejib*

üegeerb nip boa:t/ en maaftt mijn ïJ^egen beuïig/

^Bet^ulüen C^ceft/ tik suribcu i^ en ï^epïig/

^at if! niet boa,: en neem nog benli getuig /
^!^ 't geene bat boo? u éeöaaglijö i?»

c0 5iet mijn a5obt! mijn ^'iei en gantfcge ïffragten/

^:aag ift u op/ ïfeer ïaat mji niet berfmagten.

l|oo?b bog mijn ^tcmme/ en berftbaifït nija nu/
ll^arit 5eer b,:ae0 .;aï ift mu fcöi^fjcn tot lu

^é ^o:gens b:oeg ^aï Hf u aïtcub ioben/

Cn '^5Cbonbi iaat u baniien l^eer i)ier boben/
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^Êijn %\t\ :^aï aïtcnb liecftaciitien u €cr/
seineen öaa? 3!cfuni alö^iftuni onsen #eei:^

GEBED,
Wanneer men %vil gaan tot het gehoor van Godts JVoord*

Het Scliepzel met zijn Schepper fprcekt.

Wanneer hy Godt om hulpe fmeekt.

Stem: Pfalnu i.

O^eutaig ^tn \ ^ïmagtig i^enieï^^ 6atit /
^^ u genaab' en o^aötienjli ^e&oti

^recü' UI nu toe/ li:nmaetii9 sonöei* fcö^omen/
^ermit^ mijn O^ecft tot u \i ojp-gcnomen/

€n ^ib u aan ni utoen cCempei repn/
©aar eïft u p?öft/ en laaft u in 't geniejin*

i:eutï mu/ ö l^eer ! in u €>er£gtigljeuö/

Cn oiier niy u l^ïeugelen upt fpjeyö/

KCepn niu (o 6atit!) Ceutoig in u ll^aet^iaben/

6p ^ijt niijn traaft/ mijn ^criïantr bal genabcn/
JPant ift geö ïuft tat ulue Jl^aaning fcöaon/

^p/ gu ö ^eer! gp fcgcnüt öe^ lieUen^ toam
IXta' JBaaning \i seer lieffeïijft en sact/

öanbom bcrcierö met üaïien olicrbiaeb/

ï^eer t:eüaot6 ! mijn ^iel bie moet u ïaben/
ü^ant mu bcrlangt na u fdjaane li>0a:f|aben;

Jjamt laat onó al t'^aam baa: O^abt met aatmaet
4^eber ftuieien/ en ballen Ijeni te 3^aet.

i^p \§ be ^eer Uz an^ bit aïïe?' fcftenlit/

3^ie 't maebc ^djaap in berfclje iêenben ö,:engt/

5([Ianbid bien éabt gu il^aïlieren al te jaame:
l^crgeft bien ï^eer/ Inant i^eylig \i ^ijn .4^öamf*

3lft roep u aan met een opregt a3emaeb/
ï^ao? u genaab' nnjn tvautae Ijulpc boet,

45 n < Dank-i
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Dank-zegginge voor de Verloffir.ge.

Stem : O fchoone Perfonagie.

Wm ïoffeïijfte baöen/
i©at<^£PUntrooft/

<0 nsenicf) ! UjjIö niet tieifmaDen/
m (^puIrtHb/ öfe

^0 bitter ra ccflozben/
J^oo^ II dan 't ïAriius /

<9p ^at gtJ t ï^upa
^gns l^a&ers 5ult betooonc /
3^n 'r fönUB t)iec boben /

<0ui >öoöt altfpö te ïüben /

%n ^frfoone.
©anht öobtbni ï^cec ban herten

^p dl 5gn ^eprgen
fSaam/ fteropbersarben/
©ieu Ijeeft b2p ban rmecten
^Beinaaht / boen 'r Paft
©ec ^onöen w be^luaarDNi

:

^o^pecbaigp/
Öantfch üjaarö onb2ïJ /

i^ecbzceintj ban öcb'ts belofte /

<0 goebt)epbs gocbe 1

IDantmer jijneogen ^loeöe
ï^ponöttOftte.

Eingi lof/ ?ingt lof nietbiciigöe/

Eingt lof lien grooten öoöt
©.-ïn <rciiU)igreöE /

Singt lof/ 3i"gt in^t gencugbe

/

S'ingtiolbniiToon/
55ie ona bjengt tol ben bai'eöc /

/ Singt cnHcbiecll /

Sofe^cnligcnöecft/
5Die otiB nreft iDrcr-geboorcn /

ïiooft bz: eg en fpaöe

:

iüant ocot ons upt genaDe

i;ec|tbcrlioorEn.

TRIUMPH-LIED.
O^er het Verdrinken van Pharao , met zijn Magi in

de Roode Zee, Exod. 15.

Wanneer Godt zelfs ten Strijde gaat, ^

Met Water, Wind, en Vyer hy ilaat.

Stem: ico Pfalm,

Int toif bfn Ciffp met ilof^ana joet

P?Ö^cn/ blcgroatcHBonD'rcnöoct/
i?P t^ mijn ^tetöt' / mijn Zallgbepb /

3pBi)n©titicr3 <6otJtbol goeöitiljepb.

5Be rMteftrögJ^manöleiö^öoöt/
Sict / i^fiaro mr't 5nn gantfcöc Eot
3Laat ï)p \)er5inhcn In öe ^tt I

«En 6jengt od &aar een 0?oEbtg n3ee.
5St)!i i9oof:.-tteDen bol (laat en <jBcc /

JBcröjtnhfn in tietlnoolie JIRcrr/
Ep 5ï}n t'?aam te gronD grgaan /

©Ie u £)olh mccnDfn neet te liaan.

{^eer u Segtcr-banö Is bol magt /

<©p fjcbt bernngen boor ii hragi /

ï?>c ^tcute ïjfbt gp omgchrerö/
iJ gramftbap 'mh bet al berterrb.

©00? u CtDliiDfn örrö gp ifcet baafl/
3rt £©atercn op ftann m bcrbnafl/

b'afgronb öem ban malïmnöer bee /

(üTot miDDen in De groot? Zee.
©e ©panD in 3bri ijoogmocb bagt/

gjh.?al5P grijprn öoo? mnn hrngt/

^ft ^ai;cöooDfn mrt.mnn Cbicerö/

©at ooh niet een ie i-ugge hcecö.
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iI5aar al!^ u <Oeefï / €> i^rcrc blicé ! 5r>cn PfjiUfliin htontn angftc aan/

i?oo? ï&Ijaro Uia0 't een groot örrltcs!

/

Il ti2fC5c oie is öoo: acgaan /U L^anD t)el)[ gi? tnaar i.pt acdrclu/ ©f li^ogflcnónomsf bcrfocnaf/
©r £cc ötc öttft baar obcrocht. «Cii 4iEoab tijfc^De öoo? Den daf.
*0iycErc! tetei^uadOlW lU^ant PbJiro'^'tcImblnDeEec/

ÏDlct8 3fl4:Raarl8cn50linh? iTf^cttiotfc lüaöcs öuütcrSmre/
SiohraQtiacnüolt^crrlöUjjppQ/ <£n3ifraplö»Et!J02öofIcpö
3001 ïöonDcr lö u j'KajftfcpD, 4^a 't ia^D öat ij.inr is toe-ge^fpö.
*öp öctit öoozu 25<itinömts{)ei,'Ö- «iEpiiJLarn öaar't aücsf gro pö en blcepö

11 ©olfi bcrlofl / ni upt geippD / ^aar i.Brlh cn30f ten li^onla uiocpö/
U groote JBagrbeeft f) arücrblöö/ i^cer geeft oiiaooh 't •jcloofcTetanD/
<© i^eec oritf ooft aenaölg sör. i?et tfcmei.ö ^ana 3Eft: pjapsam.

Qehei om een Zalig Eynde.

Stem: O Zalig Heylig Betlilchem.

0%cr ! gp 5gt bol ban gniaab* /

*2?ariui3ertig enöe bol ban t roiitüe / •

l3ol bzienDliihörpb sn bol luelDaaö /

©en geenen ble öe -Tonöcn jcIjciiUje.

>!5pr;pbtbrn.J!Keurcö/ ©i^eer! ge5Ct
"

y

<ren maatc ban ;yn nietig Seben /

't örral öcr ©agen bat ftaat net /

53d II ;cec ftiaar als op gcrcti^eben.

ï^e ïaarcH 59nge!gft als iiooïi /

^\t boo2 öet Oog op iiarb* toat fc^cpnen /
JCRaar jijn gf lijf? ccn uö'le .§)inooft /

ï^ie als een ^lotm op 't ©ciD berötuepncn.
5^aaronl frcrö mu öeDenften regt /

i^ct «Gpnöe ban mijn pb'Ic ©agcn /

<Pn bat mim Icbsn i&öao2bIegr
ifist bcel berbziet / bol fmert en ftlagen.

ECcTb mn / '<9 (^ccc ! mijn toeberlaat /

ïaat mp bien troofl ban \i berüjerbfn /

©at ih Irer fterben b^ceg en fpaat /

<?n (Trrben kan als \\i moet flcrben.

^^eluaarb mp boo2 een ^tWt ©oob /

55at ik nirt f:Trl UJo:b boeg genomen/
J©oo,j 't 'i^ciaufg liyDen in bc nooö /

i^ecr / tüilb mu bog te f)ii!pe komen.
O iSoöt ! luannrer ik fcliepöen jal /

ilpi bit ;Eer b:o6 ni nietig lièben /
iant bit beöjoeföe ïammer-bal

;

lOiib mp in ^euluis S^bm geb^n*
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€én Zalig affcljepb 10 ÖPt bed /

m^i 10 aan al Ijet aaOfcö beDjebcn c'

ai0 üjp maar op f)ef alDcrIffT

J^critrijgm 't Eaiig ^JftiüJig Hfbett.

H^eg aacbfctje ©:cwgD / Hol ï&iagtett .§>raaf/

Jfaijn hieltje ttagt na 't <2euuiig 2lebeii /

?Ccö (^^er i. lutlö mn boo? ü gcnaab /

l^ct d^cmeirgh t)iec uamaaie geDen«

GEBED voor MISTROOSTIGE.

SïEivi i Blijdfchap van my vlied.

Vriendelijke Godr,
Vol Barmhertighcdcn

,

Ik heb u üebod
loikmaals overrrcden

,

Mijn bedroefde Geeft

Is daarom veflagen.

Och 1 ik ben bevreeft

,

En moet treurig klagen

,

Mijn Gemoed dat knaagt

,

Ik ben zeer vertzaagt

,

Ach l 'k weet nu geen raad 9

't Scheynd ik word gedaagt.

Daar men my beklaagt

Ovci al mijn boosheyd kwaad.
"Wee my 1 ik ben geichonden j

Ziet al mijn ftoure Zonden
Tegens my reet hoog op ftaan

,

Wie kan dit kwaad doorgronden ?

Ach! ach! gyftoutc Zonden,
Waar zal ik nuheencngaan?

Vriendelijke Godt,
Vol Barmhertigheden

,

Leerd my u Gebod
Houden hier beneden

,

Want ik t enin nood.
En de zeer kleynmoedig ^

My dog niet verftoot

,

Maat . ó Godt ! zeer goedig.

Sterkt my met u Geeft

,

Datikonbevreeö,
My fondeeren op uWoord

,

Wantgy, als men leeft.

Zulk een Ziel geneeft

,

Die in Zonden leyd veifmoord ,

Dié met berouw komt klagen,
E nde voortaan zijn Dagen
Wil befteden Goddelijk:
Want zulk een Ziel verflagen ,-

Die kan u behagen ,

En belooft hem 't Hemcliijk,
VriendéhjkcGodt,

Vol Barmhertigheden,
Och wat droevig lot

!

Mijn Geloof is heden
Zwak en wonder teer

»

Daarom Heyligc Vader,
'k Roep tot u ( ó Heer I )
Ende koom nog nav er

,

Sterkt my in de nood

,

Dat ik in de Dood
Niet wanhoopc nog mistrouw j

Maarintegcnftoot»

Op u goedheyd groot

,

En genade my vertrouw

,

Want u zeer bitter lijden

Ismyt'allen teyden

Een gantlch zoe.e Medicijn.

Ach! door u droevig lijden,

Kund gy ons Heer verblijden »

Wild ons dog genadig zijn,

Viiendeliikc Godt,
Vol B;»rmhcrtighedcn

,

GundonstoteenQot,
Licfd*, Geloofen Vrcedev

fehrifti



ChriftiGodcsZoon,
O gy Heer der Hccrcn

!

Wild uyt uwen Throon
Ons Geloof vermcerci^ ,

Liiat u zoet Gezigt

,

Als een helder Ligt,

Over ons zo vricnd'lijk gaan j

jbu onsieynepügt

Gebeden en Dank-zeggingen.

Daar door onderrigt

:

Als gy Petrus hebt gedaan

:

Dat ts zeer droevig weenen

,

Zugten» klagen en (leenen.
Over onze Zonden kwaad,
Ende geduiirig kermen

,

Heer wild my ontfermen ,

Neemt my weer aan in genaad*,

TRIUMPH-LIED,
Over EHas opvaard ten Hemel,

Stem: Pfalrn 68,

WIc kan Godts Wonderwerk vct-

ftaan \

Wie kan tot in den Hemel gaan ?

Geen Menfch leeft bier op Aardeq

,

Schoon of hy irots is ende ftour

,

Of dat hy Rijk is, ende Oud,
Niets kan hy dog aanvaarden.

Al 't geen wat Hemels is , dat ilaat

InGodesMagt, *tis zijn weldaat,

't Hemels Hofop te fluytcn ,

Dac zijn Beminde daar in gaan

»

En laten de Godlooze ftaao

J(i Ecuwiglieyd daar buyien

Want ziet, hoe Godt met Heerli)k<!

heyd
Den Weg na *t Hemelrijk bcieyd.
Voor die hem oprcgt vrezen :

Een Vycrige Wagen hy uyt zend,
Met Vyerige Pacrden daar omtrent

,

Dat zal den Ruyter wezen

,

Daar zit de Kncgt des Heeicn in.

Dit IS zijn crooft en zoet g<win

,

En reyft alzo met vredcn

:

En fchcyd Tan rtees bedroefde Aard*»
£n word zo na dea Geeft gepaaid
Met Godt in Eeuwigheden,

Wel op, gy die den Heere vrccft,

Diendhemopiegt, en na den Geeft,
AVild hem u zaak betrouv;en

;

Hy laat uw gaan niet ongeloond

,

Met Zaligheyd op 'tleft hy kroond :

Daarom wild op hem bouwen,
p.t leven dat is krank en broos,
Hier duurd het maar een klcyne poos^
Tot Godt wild u begeven i

Op dat gy namaalsdoor de Dood
Meuj',t tuften , vry van alle nood

»

I9 'c Zalig Ecuwig Leven.

Den
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Den AuTHEUR tot hem zelven.

Stem : 38 Pfahiu

A ÏÏ0 fk / <0 ^ttt ?CItnagtig

!

•^^ geeraanbagtig
JHap aanfcnoiflü / en tuic ili ben /

SCci) ! \\{ binb mp aantfcö gefcöonben
55002 be '^onbcn /

S^ft mtJ 2{fiben nirt en hen.
'^ gorCijicDö 5eer tjoog bergcben

!

©c^tihlebrn/
©ïr iTiEt ^onben ben belaan /

JlDaarbgp/ '©öobt! nietgenabig/
^n tüeibaöig /

ï^pcr / üjaar 5f-nb' Ik Ijecnen gaan i
iDieftan yQ)x gouöen beibergen /

^n II tfrgen /

«on bie alle bingen luect /

ïfl i3ogeti als ©lammen (Tralcn/

Mn rn falen/

<?n boö?>ien nign éiel0-3ecreet,

Oeel r onben aan alle jijben /

4^11 ten fgben
«Dzukkpn mp gelph een laft /

üiaet t^aat / fSöb en hozjcltebett /

ï^olonbzeben/
Ss mnn Z\i\ gefcöakelb balï.

•©Hboliiiaakt is mijn <:3floobe /

«rnbaarfcobc
JHaet geen üxz^X^ nog ü»oop ü:kïeeb.

©at bzukt mp jcer boücn maten /

'h ècöêpuberlaicn/
% Is of ^obt niet ban mp to?ct.

(?eer ik bupg mp boog u neöec/

^n koom luebcc /

•k ^orfe a.^n » ^-armnertigöfPb /

iDilb mgÉ^onöen bog bergeben /

Saat mt) Icben /

iSa u groote b2ienb'ii)k^epb*

i©ilb met mp /® ^eer \ niet trebe

n

$?ier ücncben /

Bog öier namaals in 't 43eregt /

ï©dnt gn keno mijn b^offe ïiebe /
ï)?oeik5üjcbe/
'öcö ! öet is met mp te flegt.

Iiaaakt myn bafl gekUipfUrbl^erte
©ol b.m fmerte /

ÏB^P ban 'B U^aereirs falen nu /
©aber öer ^armhfriigöeöen

;

UDilbtoetrében/
J©ant mgn hieltje üiag? op u.
IDeg gp UZ^aereibfcDe toeUnftfn /

©ie baar ruflen

Öp een los en pb Ie fcönn /

löaerelb ik uiil u beriaten /

iBat kan 'i baten/
?CIs ik maar een fitjk 5al 5i;n*

2tl be glorp ban be menfcöen /

«Die baar Uitnlchcn

<©m bcel fipkbom / ;êtaat en J&^agt /

Jo 3eer nietig als uju lesen /

Watjai'tiDf^eii/
3ClB men 't <i5o?bf cl öobts bertoagt i

jDoi ban '{t^(i\'^ 50 is mgn Ii-ben

;

Oeccüïilbgeofn/
5?at ik \iz^ mp j^lbrn ken/
l©dt is al bers iD^crelbs glorp /

<<?en Dictorp /

Daar ik .^tof en Xarbe ben.

ï!feer als ik ban b'?tarb jal fcöepben
U?iib mp icpben

5n bat (hemels parabijs /

%^S(X mp na battepb'igk Herben/
2I>og beciverbcn

ilPt genabcn be?^ 1^200.

TQt^



TotBepuyt, 2o5

TB KCiefbV O^doof en ïpn)^/
^ 9iaii een (ï3abt te stjn berüüniïen/

ïftan out taeï gaeter li:cuijb

(Dp 3t^iiröcn sijii gclioiibeu^

55ebenf!ttiit/ o\m\\\Z\t{\

luw 't ^darbfcö \}tt Ceuluiij gebcn^
oT^dj ïatie ! taat }s^\\ 't Süaröfcij 5

€en ft:aaö en nietig löCeben/

JÜ^iet al^ met fdjenn öeftieeö/

lïcot aïG een ïjanb bal Mitt^m/
5l!ïïeen maar ïo^ deraab/
Cen jBenfcge te üeti:iegen.

(Ce ielien na €d^\iti WtsQ2\\/

SagtmaeöigBeiiti t'aanbaaröen /
€en öeugtsaam ïjert bal HCïefbV'

J^ont beter ftanb ap ^darden»

^^iïn ^djepper segenb öag
%\ tnat ifi neem baa^ ti^nöen/
^ft ^iböe mjï begaeb
l^m} 5^-antien en baa,: .^cganben.

^ Mn ! bao? u genaab' /
a^uiib mu een t^aïig fterben/

Cn na bit tejibeiijft/

KCaat mp get Ceubjïg' erben.
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196
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